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Acțiunea 2 OOO 000 In recrutarea, calificarea și perfecționarea 
profesională a forței de muncă

MODALITĂȚI PRACTICE, EFICIENTE,
CU CARACTER PERMANENT

Există, evident, o varietate deloc limitată a modalităților prin 
eare organizațiile U.T.C. își pot exercita rolul lor In recrutarea 
Si pregătirea forței de muncă tinere necesare economiei națio
nale pentru acest cincinal. Cele mai recomandate sînt, desigur, 
acele acțiuni și inițiative care se dovedesc, intr-adevăr, eficiente, 
care conduc Ia o mai operativă încadrare a tinerilor în produc
ție, la o mai bună calitate a formelor de învățămînt, la creșterea 
afluenței lor spre meseriile grele. Tocmai unor astfel de criterii 
răspunde experiența organizațiilor U.T.C. din județele Argeș Și 
Dolj pe care o prezentăm astăzi Ia rubrica noastră.

.CONSILIILE MUNCII” Șl ALE
OMENIEI

în ampla acțiune pe care o 
presupune îndeplinirea cu exac
titate a sarcinilor in domeniile 
recrutării și pregătirii forței de 
muncă, organizațiile U.T.C. din 
industria și agricultura județu
lui Dolj sînt, trebuie să fie, pu
ternic implicate. Aproape în 
fiecare întreprindere —, la 
„Electroputere“, Combinatul chi- 
mio, Uzina „7 Noiembrie“, Fa
brica de confecții etc. — s-au 

statornicit metode originale, 
inițiative proprii prin care, 
in colaborare cu conducerea 
unităților, cu sindicatul, or
ganizațiile U.T.C. sprijină efec
tiv și intr-o măsură din ce 
In ce mai mare procesul 
de instruire profesională a ti
nerilor, de stimulare a preocu
părilor lor pentru autodepășire. 
Vom stărui însă, de data aceas
ta, asupra modului în care acțio
nează organizația U.T.C. din 
municipiul Craiova pentru În
cadrarea în muncă a tinerilor 

fără ocupație, pentru îndru
marea absolvenților lnvățămîn- 
tului mediu spre meseriile și 
locurile de producție deficitare 
în forța de muncă. Dar cel mai 
în măsură să relate'ze experien
ța de care vorbeam este tovară
șul Nicolae Coandă, președintele 
consiliului tineret muncitoresc 
al Comitetului județean Dolj al 
U.T.C.

— Inițiativa „Consiliul mun
cii“ și putem spune al omeniei 
— căci sub această denumire 
este cunoscută — a apărut în 
urmă cu trei ani și are ca scop 
tocmai orientarea profesională, 
recrutarea și încadrarea in 
muncă a tinerilor fără ocupație 
sau a celor care doresc să fie 
ajutați să-și găsească locul de 
muncă potrivit. Din consiliu fac 
parte activiști ai U.T.C., ai con
siliului popular și consiliul fe
meilor, un reprezentant al Di
recției muncii și ocrotirilor so

ciale și reprezentanții unităților 
economice care au nevoie de 
muncitori.

— Cum funcționează consiliul 
de care ne vorbiți ?

— în fiecare săptămină, joia, 
toți reprezentanții organelor 
amintite se întîlnesc la sediul 
Comitetului municipal al U.T.C. 
și încep dialogul cu tinerii invi
tați sau cu cei care solicită din 
inițiativă proprie o repartiție în 
producție. Un dialog apropiat, 
convingător. Tinerii află tot ceea 
ce doresc despre meseriile care 
îi interesează, despre perspecti
vele pe care le au. Majoritatea 
dintre ei primesc pe loc repar
tiția, sînt însoțiți de îndată în 
întreprinderea sau pe șantierul 
ales pentru a li se întocmi for
mele de încadrare. Sînt, fără
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• FORMAȚIILE CARE DE
SERVESC CUPTOARELE E- 
LECTRICE de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au ela
borat și expediat laminoriști- 
lor mai mult de 2 500 tone de 
oțel realizat peste sarcinile de 
plan la zi. Prin sporirea produc
tivității muncii și utilizarea Ia 
parametrii ridicați a agregate
lor, muncitorii de aici au pro
dus, în timpul care a trecut din 
acest trimestru, cu aceleași ca
pacități, cu 8,6 Ia sută mai 
mult oțel aliat și special decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului precedent.
• MUNCITORII COMBINA

TULUI DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI din Pitești au reu
șit ca, Ia ora actuală, din vo
lumul de masă lemnoasă irt- 
trodus în procesele de fabrica
ție să nu piardă aproape ni
mic. Succesul respectiv este 
rezultatul creșterii gradului de 
valorificare a deșeurilor șl 
modernizării tehnologiilor. Ci
fric, eforturile lor în această 
direcție s-au materializat, în 
cursul anului trecut, în faptul 
că la o producție marfă mai 
mare cu 30 Ia sută față de 
1970 s-au utilizat cu 33 800 mc 
mai puțin lemn.

Rezultate deosebite în aceas
tă direcție au obținut și co
lectivele fabricilor de la Arad, 
Brașov, Cluj-Napoca, Drobeta 
Turnu-Severin și Focșani.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit
pe ministrul afacerilor exteme 

și cooperării al Republicii Burundi

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
după-amiază, pe ministrul afa
cerilor externe și cooperării al 
Republicii Burundi, Bwakira 
Melchior, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

participat 
ministrul 
Gheorghe 
al minis-

La întrevedere au 
George Macovescu, 
afacerilor externe, 
Dobra, prim-adjunct 
trului minelor, petrolului și geo
logiei.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Burundi 
la București, Gaspard E. Ka- 
renzo, și Adolphe Binagana, 
ambasador, director general al 
cooperării internaționale în Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Cooperării.

Oaspetele a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie și. i-a transmis un 
salut călduros din partea secre
tarului general al Partidului 
Uniunea pentru Progres Națio
nal, președinte al Republicii 
Burundi și șef al guvernului, 

general-loeotenent Michel MI- 
combero.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa, pre
ședintelui Michel Micombero un 
cordial salut prietenesc, iar po
porului burundez urări de noi 
succese în activitatea consacrată 
prosperității economice și so
ciale a patriei, edificării unei 
vieți libere și independente.

Șeful statului român și minis
trul burundez au avut apoi o 
convorbire, în cursul căreia au 
fost evocate cu satisfacție bu
nele relații statornicite între 
țările și popoarele noastre. 
Schimbul de opinii a evidențiat, 
totodată, dorința reciprocă de 
a accelera dezvoltarea acestor 
raporturi, pe plan economic, po- 
litico-diplomatic, tehnico-științi- 
fic, cultural. în acest sens, s-au 
subliniat rezultatele pozitive ale 
actualei sesiuni de la București 
a Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică care 
contribuie, prin înțelegerile 
convenite, prin acțiunile preco
nizate, la amplificarea conlu

crării prietenești româno-burun- 
deze, în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

S-au abordat, în același timp, 
probleme ale vieții internațio
nale, relevindu-se în context 
necesitatea lichidării subdezvol
tării, a instaurării unei' noi 
ordini economice șl politice in
ternaționale, stabilirii unor re
lații , între state întemeiate 
pe egalitate și echitate, care să 
asigure afirmarea liberă a aspi
rațiilor de progres economic și 
social ale fiecărei națiuni. în 
această ordine de idei, a fost 
subliniată însemnătatea deose
bită a întăririi colaborării din
tre țările în curs de dezvoltare, 
care au interese comune în lup
ta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a se dez
volta de-sine-stătător, nestinghe
rit, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, o lume 
a păcii, înțelegerii și cooperării 
între națiuni.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

de la compartimentul organizării
a muncii trebuie să înceapă

Organizarea științifică
COVASNA

Obiective
se

Fotografia : VASILE RANGA
beton și fier se apropie deBarajul Jidoaia, aflat în munții Lotrului, se înalță cu fiecare zi. astfel că impunătorul edificiu 

conturul final.

Pe măsura accentuării laturilor calitative ale 
proceselor de producție tot mai frecvent 
pune întrebarea : cu ce cheltuieli de muncă 
producem. Răspunsul fiind unul singur — cu 
cit mai multă economie — iar soluțiile multi
ple și diferite obligă fiecare întreprindere Ia 
stabilirea unor măsuri, adoptarea unor pro
grame proprii care să creeze premise certe 
creșterii productivității muncii în toate laturile

activității sale. Prin continua perfecționare și 
adaptare a programelor de măsuri înaintea 
începerii fiecărei perioade. întreprinderile își 
propun valorificarea condițiilor de producție in 
permanentă schimbare, cifrele de plan trebuind 
să fie considerate, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la primul Congres al con
siliilor populare, sarcină minimă de realizat.

Creșteri sensibile ale produc
tivității muncii a înregistrat de 
la o perioadă la alta și între
prinderea de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și armă
turi sanitare (I.R.E.M.O.A.S.) din 
București. Realizarea prevederi
lor anului trecut în proporție de 
102 Ia sută, iar ale lunii ianua
rie din 1976 cu 103 la sută do- 
devește existența unor impor
tante rezerve în domeniul or
ganizării locurilor de muncă, fo
losirii utilajelor și a timpului 
de lucru. Iată de ce și in pre
zent identificarea de noi rezerve 
și valorificarea lor 
una din preocupările 
asupra 
tenția 
măsuri 
doptat 
nerală 
bilește 
mari, coordonatele de bază ale 
activității. Nu vom intra în a- 
mănunte amintlndu-le aici pe 
toate. Important este că oame
nilor de aici nu le este indife
rent cu ce cheltuieli de muncă 
vie și materializată și-au pro
pus să realizeze sarcinile mult 
sporite din acest an, că ei sînt 
convinși de necesitatea creșterii 
în continuare a productivității 
muncii, mai ales în acele sec
toare cum ar fi mecano-energe- 
tic și sculerie unde rezultatele 
sînt cu mult sub media preve
derilor de plan.

Pentru a se apropia de limi
tele superioare ale productivită
ții muncii, fiecare colectiv are 
însă nevoie de o coordonare u- 
nitară a întregului plan de mă
suri pe care și l-a propus, de 
optimizarea deciziilor pe baza 
unor calcule economice, științi
fic fundamentate, care au în ve
dere toate condițiile existente 
pentru îndeplinirea , și depășirea 
planului de producție. Or, din 
acest punct de vedere la 
I.R.E.M.O.A.S. lucrurile nu stau 
nici pe departe așa cum ar tre
bui. La compartimentul de or
ganizare a muncii și a produc
ției, unde ar trebui să se des
fășoare. acțiuni sistematice, în- . 
chegate pentru a asigura orga
nizarea cu adevărat științifică a 
producției, tot ceea ce poți afla 
se rezumă la citeva calcule de 
aritmetică elementară. Citeva 
operații de înmulțire și împăr
țire pentru defalcarea sarcinii 
medii de creștere a productivi
tății muncii pe fiecare secție 
au simplificat într-atît de mult 
lucrurile că Ia un moment dat 
te poți întreba dacă într-o în
treprindere poate fi ceva mai 
ușor decît creșterea productivi
tății muncii. Și ca să lase im
presia unei cunoașteri a reali
tăților întreprinderii, comparti
mentul organizării trage linie 
după citeva rubrici stabilind : 
creșterea prevăzută, de 6,7 la 
sută a productivității muncii în 
anul 1976 se va obține pe seama 
perfecționării organizării condu
cerii, producției și a muncii, a că
rei influență este de 72,73 la sută 
gi a progresului tehnic cu o in-

constituie 
esențiale 

căreia este îndreptată a- 
coiectivului. Planul de 

tehnico-administrative a- 
recent de adunarea ge- 
a oamenilor muncii sta- 
în acest sens liniile

la «ută. Nicifluență de 27,27
mai mult, nici mai puțin. Exact 
atîta cu cît trebuie pentru a se 
putea înscrie în cifra de plan. 
Și precizăm nu este vorba de o 
lucrare privind repartizarea pla
nului, ci de un program pentru 
creșterea productivității muncii. 
Despre alți factori ai creșterii 
productivității muncii, cum ar 
fi sporirea calificării cadrelor, 
despre care oamenii din secții 
ne spuneau că urmează să aibă 
un efect substanțial, comparti
mentul organizării muncii nu 
prevede nimic. De unde se vede 
limpede că rolul celor ce lu
crează aici a fost redus la o 
simplă împărțire a unor cifre, 
atribuții ce revin, de fapt, com
partimentului planificării. Și 
toate astea la o întreprindere 
pe a cărui activitate este gre
fată și centrala care o coordo
nează.

— Mai mult de atît un sin
gur om nu poate face — ne 
spune tovarășa inginer Ninel 
Chelu, șeful compartimentului 
organizării.

— De ce unul 1
— Pentru că ceilalți cinci se 

ocupă de lucrările centralei în 
general.

De problemele organizării de la 
I.R.E.M.O.A.S. se. ocupă deci un 
singur, om, și nici acesta tot 
timpul pentru că, așa cum avea 
să ne spună inginerul Vasile Mo- 
țet, cea mai mare parte a timpului 
este rezervată tot lucrărilor cen-

N. COȘOVEANU
(Continuare in pap. a lll-a)

Albastru de Negrești
*

Pe străzile Negreștiului .din 
Oaș e o circulație intensă la ori
care dintre orele zilei. Tînă- 
rul oraș trăiește febra marilor 
citadele ale patriei într-o amplă 
și nedezmințită „maree“. Ceva 
te izbește aici, îți atrage atenția, 
te oprește o clipă in loc. Ritmu
lui de viață, puternic, contem
poran. prefacerilor continue, 
mutațiilor psihice, li se circum
scrie o evidentă culoare. Culoa
rea portului, culoarea graiului, 
culoarea... gîndulul.

Negreștiul, cu oamenii săi 
harnici și ospitalieri, cu un ade
vărat cult al limbii și-al valori
lor neamului, cu o specificitate 
folclorică inconfundabilă, cu o 
tărie de caracter greu de ega
lat. e locul de incidență a două 
medii, dezvoltate armonios și 
plenar, adesea într-o nobilă 
concurență. De la vechile ocu
pații și îndeletniciri s-a trecut 
treptat la o industrie locală ap
tă in a satisface cerințele „Ță
rii de Sus“. Pînă mai ieri un 
oarecare sat din nord, o așeza
re anonimă și „exotică“, Ne
greștiul de astăzi se află la 
cota marilor certitudini. O .în
treprindere modernă de prelu
crare a inului și cînepii, insu- 
mtnd peste 1000 de muncitori, 
aduce orașului faimă prin uni
citatea și valoarea produselor. O

fabrică de exploatare a fierului, 
a pietrei, și a lemnului — am 
numit „Oșana" — oferă sorti
mente variate contemporanului 
dornic de ambianță, de confort, 
de bună dispoziție. Șiragul e în
tregit cu alte și alte întreprin-

deri și cooperative care deser
vesc orașul. „Ultima oră“ în
seamnă pentru Negrești con
strucția și reconstrucția edificii
lor socio-culturale, sporirea și 
îmbunătățirea lor.' Săli de clasă 
la cele două licee (agricol și 
teoretic), săli cu multe paturi la 
spital, cadre didactice și medi- 
co-sanitare intr-un număr în 
continuă creștere, o policlinică 
spațioasă, un ireproșabil com
plex de deservire a populației, 
un muzeu impozant și numeroa
se creșe și cantine, locuințe con
fortabile au schimbat fiziono
mia de astăzi a orașului. Enu
merarea lor e numai un punct 
de plecare în excursul nostru. 
Fiindcă, trebuie subliniat, deși 
intr-un grad de urbanizare ridi
cat, Negrești-Oaș este totuși un

Realizarea epopeii nationale presupune
o înaltă moralitate profesională

— Tovarășe 
siuc, romanele 
ca și preocupările dumneavoas
tră eseistice, teoretice au avut 
aproape întotdeauna istoria ca 
reper, istoria ca dimensiune 
fundamentală. Este de constatat 
că dumneavoastră ați privit în
totdeauna dimensiunea istorică 
cu un ochi lucid, aproape știin
țific, chiar în romane, cu un ochi 
care poate părea unora rece.

•— Vreau să fac o precizare. 
Viziunea istorică, deși se înte
meiază pe scurgerea evenimen
telor în timp și pe determina
rea lor cauzală In serii nu în
seamnă o mitologizare a istoriei. 
Viziunea istorică și viziunea mi
tică nu numai că nu coincid ci 
chiar se opun. Mitul înseamnă 
repetare, istoria înseamnă suc
cesiune. în al doilea rînd, o vi
ziune materialistă despre isto
rie analizează faptele așa cum 
»-au întâmplat. De aceea litera-

Alexandru Iva- 
dumneavoastră, Interviul nostru 

cu Alexandru Ivasiuc

tuna nu poate fi istorie pură 
tocmai pentru că există o 
proiecție subiectivă a momen
tului în care este scrisă — un 
roman istoric își reprezintă 
timpul autorului și nu timpul 
subiectului. Cei care au studiat 
miturile știu că cel mai persis
tent dintre toate este cel al e- 
ternei reîntoarceri. Asta nu în
seamnă că nu există comunicare 
între istorie și literatură. Com
plexa operă shakespeariană este 
in parte o operă istorică inspi
rată din cronici și transformată 
după concepția despre lume a 
lui Shakespeare, într-o epocă de 
profunde prefaceri. El nu era un 
paseist, și inutil de adăugat, era

un, scriitor mțilt prea mare ca 
să fie sentimental. Prima nuve
lă românească este o nuvelă is
torică. „Alexandru Lăpușnea- 
nu“ și este Un început impor
tant al prozei române pentru că 
Negruzzi, în plină epocă roman
tică, a avut capacitatea să iasă 
din cadrele stricte ale Curentu
lui. Tensiunea dintre model, 
modele și personalitate și viziu
nea proprie a autorului, cores
punzătoare timpului său, fac ca 
opera să aibă capacitatea de a 
face vii lucruri pe care autorul 
nu le-a văzut niciodată.

— Aceasta presupune o îmbi
nare excepțională între fantezie 
și informație, deci romanul is
toric ar fi un gen deosebit de 
dificil.

ca- 
alb. 
mai

centru cu un preponderent 
racter agricol. Pămîntului 
sărăcăcios i se extrag cele 
bogate roade. Pomicultura 
mare cinste. Dar cei de-aici 
renumiți crescători de oi. 
această ocupație s-a iscat 
mult apreciată în țară și peste 
hotare : producția de covoare. 
Unice în felul lor, aceste țesă
turi reînnoadă tradiții șt virtuți, 
vorbesc despre o artă viguroasă, 
nepoluată. Scormonind pămân
tul, pregătindu-l către un tot 
mai mare belșug, oșenii au știut 
și să-l înnobileze, să-l modele
ze, după gîndurile și bucuriile 
lor. Astfel, o altă formă a ar
tei populare a luat naștere : o- 
lăritul. Bătrînul Frei Iosif a a- 
dunat în jurul său feciorii și 
le-a insuflat dragostea pentru 
aceste îndeletniciri străvechi. La 
Vama, localitate subordonată 
Negreștiului, ne întilnim. cu u- 
nul dintre cele mai renumite 
centre de ceramică românească. 
In ultimii ani au fost cooptate

BALADA
CÂRTII ROMÂNEȘTI

î

•

si inițiative
7 y

tinerești
Proiectul Programului de mă

suri pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier in 
perioada 1976—2010, reflectind 
grija deosebită pe care partidul 
și statul nostru o acordă gospo
dăririi fondului forestier stabi
lește nu numai princtpalele di
recții de acțiune, dar și sarcinile 
cu caracterul cel mai precis și 
concret, indieîndu-se cu exacti
tate ce trebuie întreprins în ve
derea ameliorării generale a ac
tivității din silvicultură, precum 
și a creșterii contribuției aces
teia în venitul național. Sînt pre
vederi care privesc, desigur, pe 
lucrătorii din acest important 
domeniu de activitate, dar, im
plicit, sînt sarcini care ne pri
vesc pe noi toți, chemați să 
păstrăm și să respectăm această 
inestimabilă avuție națională. 
Despre obiectivele șl inițiativele 
tinerilor în acest domeniu, ne-a 
vorbit tovarășa Ana Sandi, pre
ședinta Consiliului tineret sătesc 
din cadrul Comitetului’ județean 
Covasna al U.T.C.

— Acțiunile organizate de noi, 
anul trecut, in colaborare cu In
spectoratul silvic județean, au a- 
vut drept scop îngrijirea fondu
lui forestier și extinderea su
prafețelor cu păduri. Astfel, prin 
contribuția nemijlocită a tineri
lor, suprafața pădurilor a sporit 
cu 1830 de hectare. Numai în 
comunele Brețcu, Zagan, Co
mandau, Turia au fost executate 
lucrări de împăduriri pe mai 
bine de 80 de hectare. Taberele 
de muncă patriotică organizate 
in localitățile Reci, Dobrița și 
Turia au avut drept scop, pe 
lingă plantarea unor noi supra
fețe de păduri și îngrijirea cul
turilor forestiere. Totodată, ute- 
ciștii din județul nostru au cu
rățat 150 de hectare de pădure 
și au înălțat plantații de protec
ție pe o lungime de 12 km.

— Incepînd cu prima perioadă 
a acestui an. Programul oferă 
largi posibilități de amplificare 
a eforturilor în desfășurarea ac
țiunilor de împădurire, de cură-

O. MARIAN

MARIUS TUFAN
(Continuare In pog. a lll-a)

(Continuare in pag, a lll-a)

(Continuare In pag. a H-a)

Prin sevele Iscate de departe 
lumina țării fluturind zăpezi 
aduce-n matca unui trup de carte 
pentru cuvlnt statornice dovezi

O românească limbă înconjoară 
de mii de ani aceste temelii 
ți-n cartea cea dinții, numită țară, 
povestea vorbei crește ciocirlii

Poeții noștri de la griu se-adapă 
șl de la soare vin cu grija lor 
pentru .cuvîntul care să ne-ncapă 
Iubirile urzite-n tricolor.

Lumina țării prin cuvint se-arată 
la câpâtîiul fiecărui zbor 
cioplind iubiri în marmură curată 
pentru cinstirea stărilor de dor

Interviu realizat de 
SMARANDA JELESCU

de George Țărnea

Conducerea proceselor tehnologice
cu ajutorul calculatoarelor

I.N PAGINA a 2-a

Toth Irina și Gal Matil- 
da, două tinere sculpto- 
rițe de la C.P.L. Arad, 
lucrind la elemente orna
mentale pentru mobilă 

stil.
Foto AGERPRES

TEATRUL STUDENȚILOR 
ACASĂ LA STUDENTI

însemnări despre activitatea echipei artistice 
de la Casa de cultură „Grigore Preoteasa"
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Teatrul studenților TINEREȚII»

Conducerea proceselor

acasă la studenti
O activitate permanentă pe 

tot parcursul anului universitar 
(bineînțeles, mai puțin sesiuni
le), un turneu de minimum o 
lună în taberele studențești din 
timpul vacanțelor, cel puțin un 
spectacol pe săptămină, un re
pertoriu variat din care nu lip
sesc piesa originală și colajele 
de inspirație folclorică, prelu
crările după dramaturgia clasică 
românească și universală și mon
tajele de versuri au făcut ca 
teatrul Podul să se bucure de 
o largă audiență nu numai prin
tre studenți. Numai in „stagiu
nea“ aceasta, de pildă, peste 5 000 
de spectatori au urmărit, fie la se
diu — Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa“ — fie 
in alte săli reprezentațiile noii 
„trupe“ (de cînd ființează, este 
pentru prima dată cînd echipa 
Podului este complet schimbată; 
s-o fi putînd, oare, spune Că a 
întinerit?) conduse cu pasiune 
și dăruire de tînărul regizor Că
tălin Naum. Reluarea într-o cu 
totul altă distribuție a spectaco
lului cu Ștefan Vodă — o pre
lucrare după trilogia lui Dela- 
vrancea — premiera cu Baraca, 
piesă scrisă special pentru Po
dul, de cenaclul de dramaturgie 
care-i este afiliat și Tineretul — 
laudă timpului patriei, montaj 
de versuri patriotice, sînt titlu
rile ce' se află pe afișul aprecia
tului teatru studențesc. Dacă 
adăugăm că se repetă intens la 
Fintînile de Romulus Bărbu- 
lescu și George Anania (creată 
in cadrul cenaclului „Solaris“) și 
că se finisează textul Jocului (la 
ședințele cenaclului Podul) pen
tru a putea fi pus în scenă în 
următoarele luni, vom avea o 
imagine de ansamblu a reperto
riului teatrului Podul în această 
stagiune.

După cîte se poate vedea, ca 
o principală dorință a acestui 
teatru studențesc — de amatori 
— este de a găsi, sau mai de
grabă de a-și constitui un re
pertoriu care să corespundă po
sibilităților scenice și de inter
pretare pe care le are, de a 
afla o cale proprie de exprima
re care să nu fie nici replică 
inutilă a teatrului profesionist, 
dar nici simplă și fără sens um
plere a unui „timp liber“. Cel 
mai bine este definită această 
dorință in conlucrarea permanen
tă- pe care interpreți și regizor 
o au cu cenaclul din care, de
altfel, fac și ei parte. Colabo
rare ce are atit scopul de a în
lesni montarea unor piese din 
fondul de aur al dramaturgiei 
naționale și universale, cit și 
crearea unora noi, originale, des
tinate special teatrului, studen
țesc. Un exemplu ilustrind pri
ma categorie este Ștefan Vodă, 
un spectacol de o oră (mi se 
pare binevenită această limită 
de timp pe care teatrul Podul 
și-a impus-o reprezentațiilor 
sale) avind la bază trilogia lui 
Delavrancea. Pentru a putea 
sintetiza într-un timp atit de 
scurt acea bogăție de fapte și 
idei cuprinse în cele trei piese, 
Cătălin Naum alege ca figură 
centrală (în deplin consens cu 
spiritul operei originale) pe Ște
fan cel Mare, iar ca moment 
cheie pe acela al coșmarului 
domnitorului în timp ce i se 
arde rana. Pe scena goală, in ju
rul laviței pe care este întins 
Ștefan, se compun și se descom
pun acele grupuri de oameni 
care i-au fost prieteni sau duș
mani și pe care el îi vede cu 
ochii minții. Rememorinrl trecu
tul, dovedind o profundă înțe
legere a prezentului, aruneînd o 
pătrunzătoare privire în viitorul 
Moldovei (replicile cele mai în
cărcate de sensuri, de adevă
ruri din trilogie iși găsesc aici 
locul într-o curgere firească) 
eroul Moldovei simbolizează 
profundul patriotism, aspirațiile 
de veacuri ale poporului nostru.

Spectacolul studenților este nu 
numai perfect închegat, unitar, 
dar și impresionant, cu reale va
lențe educative.

Prelucrarea, sau mai bine 
spus, adaptarea unor texte pen-

Însemnări despre 
activitatea echipei

artistice de la
Casa de cultură

„Grigore Preoteasa“

tru a putea fi jucate în condi
țiile specifice teatrului de ama
tori nu se limitează în cazul ce
naclului Podul numai la opera 
dramatică preexistentă. Ea se 
extinde către realizarea unor 
montaje pe teme diferite (cum 
este Tineretul — laudă timpu
lui patriei) și a unor colaje de 
inspirație folclorică, acestea din 
urmă excepțional reprezentate 
de spectacolele cu Om de ome
nie și Pretutindeni exiști tu, 
pămintule. Avînd la bază cule
geri de folclor autentic — con
lucrarea cu institutul speciali
zat este mai mult decît lăuda
bilă — membrii cenaclului le 
aranjează, le pun într-o anumi
tă ordine, le leagă pe o anumită

idee. Om de omenie, de pildă, 
prilejuiește o trecere prin inter
mediul obiceiurilor, al cintecelor, 
al credințelor poporului nostru, 
prin vîrstele omului.

în ceea ce privește realizarea 
unor piese noi, originale, spec
tacolul cu Baraca este un argu
ment al seriozității și chiar ta
lentului membrilor cenaclului. O 
piesă de dezbatere etică pe pro
bleme ale vieții și muncii tine
retului a cărei acțiune se pe
trece în „baraca“ șefului unui 
șantier național. Spectacolul 
pune în discuție atitudinea unui 
tînăr care nu apare deloc în 
scenă, dar pe care publicul îl 
cunoaște din părerile celorlalți 
despre el. Piesa nu dă o solu
ție, nu-1 condamnă și nici nu-1 
absolvă pe erou. Publicul este 
cel care, devenit partener în dis
cuție, trebuie să-și spună păre
rea. După stop-cadrul final, ac
torii intră în sală și se adre
sează spectatorilor. Ce cred ei 
despre erou? Unde a greșit și 
unde nu? L-au ajutat ceilalți în
deajuns? Devenit 
totodată personaj, 
nerii spectatori 
doua parte, la fel 
tă. a spectacolului.

Alcătuit din studenți iubitori 
ai teatruli/i, Podul are marele 
merit de a-și căuta, și de cele 
mai multe ori de a-și găsi, un 
mod adecvat de exprimare, 
avînd tot atît de puțin de a face 
cu veleitarismul ca și cu joaca 
inutilă.

dramaturg și 
publicul, ti- 

compun o a 
de interesan-

< MIRUNA IONESCU

A intrat in tradiția Comi
tetului municipal Pitești al 
U.T.C. ca lunar să organi
zeze cu tinerii din oraș și 
comunele subordonate vizite 
și excursii la cele mai de 
seamă și mai pitorești locuri 
ale țârii. Caravana turistică 
a tinereții organizată in ca
drul ciclului de acțiuni „Ti
neri, să ne cunoaștem pa
tria socialistă“ a străbătut 
duminica trecută un nou 
traseu: Pitești, Bran, Poiana 
Brașov. Peste 1 200 tineri din 
industrie și agricultură, din 
școlile și facultățile munici
piului. după o săptămină de 
activitate rodnică, in care au 
repurtat succese de seamă, 
și-au dat intilnire in încin- 
tătoarele zone ce împrejmu- 
iesc orașul de la poalele Tîm- 
pei. După vizitarea mu
zeelor, a locurilor istorice și 
turistice au organizat con
cursuri de schi, săniuțe și 
bineînțeles nelipsita „bătaie“ 
cu zăpadă.

Cind soarele strălucitor 
care le-a luminat fetele îm
bujorate s-a retras, lăsînd 
loc amurgului, cei 1 200 de 
drumeți argeșeni, însoțiți 
pretutindeni de cîntec și voie 
bună, s-au înbarcat la ma
șini și au plecat spre casele 
lor, unde aveau să găsească 
din nou liniștea necesară o- 
dihnei. Pentru că aveau ne
voie și de aceasta. A doua 
zi, prima dintr-o nouă săp- 
tămînă de lucru, trebuiau să 
se prezinte la locurile de 
muncă cu forte proaspete. 
Aveau de realizat noi sar
cini, aveau de mînuit mașini 
complexe, aveau de obținut 
producții și mai mari.

DUMITRU DUCA

înaltă moralitate profesională
( U rmare din pag. I)

— Desigur, 
toate autorul 
scriitor și nu

de 
un

deci înainte
trebuie să fie .... 

un istoric. însă 
trebuie să știe că istoria este o 
înfruntare, că-n orice progres 
este implicat din alt punct de 
vedere și un regres — expresia 
este a lui Karl Marx — de ase
menea, fiind determinist, orice 
om care se ocupă de istorie 
trebuie să știe că abordează un 
domeniu in care se manifestă 
libertatea de opțiune. Altfel, 
dacă ar exista o finalitate isto
rică dincolo de eforturile omu
lui n-am avea în secolul XX so
cietăți superindustrializate și 
oameni câte trăiesc in epoca de 
piatră. De ce, asta nu se poate 
rezolva dacă nu înțelegem că is
toria este un domeniu de înfrun
tare al libertății și necesității. 
Fapta omenească, odată săvirși- 
tă devine din liberă un cadru 
al necesității pentru faptele ul
terioare. Libertatea și necesita
tea nu se opun și nu se exclud, 
faimoasa formulă hegeliană a 
înțelegerii necesității ca defini
re a libertății, preluată și de 
marxiști, n-u trebuie înțeleasa 
simplist.

— înțeleg din demonstrația 
dumneavoastră că numiți roma
nul istoric o parabolă realizată 
de un seriilor important, dublat 
de un gînditor și de un istorie.

— Foarte exact. Și oamenii 
inteligent! pot face lamentabile 
cărți istorice. Un scriitor care 
peste o sută de 
fi considerat și 
probabil -r- scriind despre un 
personaj istoric avea atît ■ de 
puține repere despre lumea 
acestuia incit își imagina că 
generalii de cavalerie se descal- 
tă la masă de cizme. Se spune 
că un cavalerist se naște în ciz
me, nemaivorbind de faptul că

ani poate 
mare —

generalii cu pricina aveau des
tule posibilități materiale ca să 
și le facă pe măsură. Amănunte. 
Un altui, încă și mai talentat, 
credea că Martha Bibescu prin
cipesa, vorbea cu „Uliu-liuuu !“ 
M-a tentat chiar la un moment 
dat, citind aceste cărți intere
sante prin problematica lor, să 
fac o parodie despre Tit Livu 
Dunca, avocat din Sighet care 
în cîteva luni de zile ajunge să 
bea cu Churchill și-i spune 
„mă“. Și e vorba despre o isto
rie foarte recentă. Cit de greu 
trebuie să fie să fii adevărat și 
mai ales autentic, imaginativ si 
capabil de esențe ca să scrii 
despre Mihai Viteazul pe care 
nu l-ai cunoscut și în cazul că
ruia trebuie să te lupți cu le
genda ca să pătrunzi în miezul 
ei. A o acoepta ca atare poate 
să fie operă de folclorist. De
altfel. cea mai interesantă carte 
istorică pe care am citit-o în 
ultimii ani era chiar făcută de 
doi distinși folcloriști care po
vesteau cum a rămas în memo
ria poporului amintirea lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan și a lui 
Avram Iancu. Faptele povestite 
erau de-a dreptul fantastice.

— Nu vă contraziceți ?
— Nu. pentru că ele puneau 

în evidentă mecanismul creării 
legendelor care nu sînt repro
duceri ale modelelor de fapt — 
deci nu sînt istorie — ci pro
iecții ale acestor modele. Vor
bind despre obligațiile romanu
lui istoric vreau să spun — fie 
și exagerînd unele amănunte — 
doar cit e de greu, genul, și prin 
acesta nobil. Nimic nu-i mai 
greu decît să scrii parabole vii, 
cine se încumetă la asemenea 
parabole, dacă nu vrea să capo
teze, trebuie să știe că își asumă o 
sarcină dificilă. El trebuie să 
aibă simțul psihologiilor, să albă 
capacitatea imaginativă și vlbra-

tia ascunsă care face din litera
tură un lucru viu și ca orice lucru 
viu — nescutit de contradicția cu
prinsă într-o unitate superioa
ră. Vreau să spun, cu alte cu
vinte, că pe un singur senti
ment, oricît de înalt și de pozi
tiv, nu se poate scrie literatură.

— Deci sentiment istoric, nu 
sentimentalism istoric.

— Evident. Autorul trebuie să 
posede o anume detașare, o ju
decată rece combinată cu arden
ta pasiunii care te îndeamnă să 
te identifici cu cei despre care 
scrii. Ei sînt modele istorice, ca 
să devină eroi literari trebuie să 
fie ce au fost și, în plus, autorii 
lor. Ca să construiesc raționa
mentul sub forma unui silogism 
aș spune că autorul nu este 
eroul de acum trei sute de ani 
sau două mii de ani. Nici nu a- 
re viziunea lui. Timpul care a 
crescut între ei a schimbat op- 
ticile necesare, nu eroul se măr
turisește ci autorul lui.

— Exprimați o profesiune de 
credință care poate să vă expli
ce — din punctul dumneavoas
tră de vedere, firește — cărțile ?

— Gîndirea unui artist este 
obsesională. dacă vorbim de un 
artist adevărat. în sfirșit. o în
treprindere ca Epopeea națională 
presupune pe lingă toate calită
țile despre care am vorbit și o 
înaltă moralitate profesională. 
Pentru că dacă rizi de plăsmui
rea ta mai merge, 
dacă faci o caricatură 
Ștefan cel Mare, și
una gongorică, ești lipsit de 
pietate nu numai față de Ștefan, 
dar și de ceri care au murit pen
tru el sau pentru idealurile lui, 
vreme de cinci sute de ani. Acest 
lucru este, departe, firește, de 
intențiile și obligațiile acestei 
nobile întreprinderi.

dar 
din 

încă

tehnologice cu ajutorul calculatoarelor
Conducerea directă, cu ajuto

rul calculatorului, a proceselor 
tehnologice reprezintă o treaptă 
superioară de automatizare care 
se impune cu necesitate pentru 
orice economie modernă ce își 
propune să atingă o înaltă efi
ciență. Sînt tot mai frecvente 
cazurile cînd, datorită comple
xității utilajelor și tehnologiilor 
se impun condiții severe de res
pectare a regimului de lucru, 
de evitare a . întreruperilor și 
de reducere a duratei unor re
gimuri tranzitorii. într-un astfel 
de proces tehnologic nu mai 
este suficientă menținerea unui 
regim stabil de funcționare (u- 
șor de obținut, prin automati
zarea convențională) ci se im
pune realizarea unui regim op
tim de funcționare. Apar func
ții noi : de culegere, transmi
tere, acumulare și prelucrare a 
unui mare volum de informații, 
de luare a unor decizii și trans
mitere a comenzilor, de condu
cere automată a procesului teh
nologic. Sînt funcții care presu
pun utilizarea calculatoarelor de 
proces.

Pornind 
obiective, 
de partid 
sebită 
largă, a calculatoarelor de proces 
in industrie. Programul special 
de introducere a sistemelor in
formatice și de dotare a econo
miei naționale cu tehnică de 
calcul, ca parte componentă a 
planului cincinal 1976—1980, con
ține prevederi concrete în acest 
sens. Pe baza acestui program, 
în următorii cinci ani se va 
trece la fabricarea în țară a cal
culatoarelor destinate conduce
rii proceselor industriale și ‘ se 
vor implementa numeroase cal
culatoare de proces în Indus
triile chimică, energetică, meta
lurgică, în industriile cimentului, 
construcțiilor de mașini șl in
dustria alimentară. Realizarea 
acestor sarcini revine colective
lor de specialitate din Institu
tul de proiectări pentru auto
matizări, Institutul central pen
tru conducere și informatică, 
întrepripderea de elemente de 
automatizare, Institutul pentru 
tehnică de calcul, întreprinderea 
de calculatoare electronice, In
stitutul politehnic-București, 
precum și unor colective din cen
trele de calcul departamentale 
și institutele de cercetări și pro
iectări din cadrul ministerelor 
beneficiare. Elaborarea docu
mentațiilor, realizarea echipa
mentelor și pregătirea cadrelor 
necesare pentru implementarea 
și exploatarea calculatoarelor 
de proces în economie presu
pun eforturi tehnicb-organiza- 
torice din partea. întreprinderi
lor beneficiare, a institutelor 
de cercetări și proiectări, pre
cum și a întreprinderilor care 
produc echipamente de calcul. 
Dar toate aceste eforturi vor fi 
răsplătite din plin de efectele 
economice ale folosirii calcula
toarelor de proces. Prin condu
cerea optimală a proceselor teh
nologice cu ajutorul calculato
rului se realizează, de fiecare 
dată, o creștere a producției cu 
cel puțin 3—5 la sută, în condi
țiile unei reduceri a consumuri
lor specifice cu 1—3 la sută. 
De regulă, toate cheltuielile ne
cesare pentru instalarea upul 
astfel de calculator se recupe
rează în cel mult doi ani.

Pentru realizarea programu
lui special amintit, în cadrul In
stitutului central pentru condu
cere și informatică s-a organi
zat un laborator de cercetare în 
domeniul calculatoarelor de 
proces. Colectivul acestui labo
rator, însușindu-și 
acumulată 
în țara 
Împreună 
conomice, 
și pentru 
logice vor 
toare de proces în perioada ime-

de la aceste necesități 
conducerea superioară 
acordă o atenție deo- 

introducerii, pe scară

experiența
în acest domeniu 

noastră, a stabilit, 
cu ministerele e- 

în ce întreprinderi 
ce procese tehno- 
fi utilizate calcula-

Ministerul Educației și Învățămîntului
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi :
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ALE NATURII

Catedra de analiză matematică

Conferențiar, poziția 1.1.6, disci
plinele : — Matematică I ; — A- 
ritmeticâ și fundamentele geome
triei (C.F.).

le : — Gramatica latină : Limba 
latină — cura practic ; — Esteti
ca generală.

Asistent, poziția 2.1.26, discipli
na : Limba română.

Catedra de limbi moderne

Catedra de algebră — . 
informatică

Profesor, poziția 2.2.2, discipli
nele : — Literatură șl civilizație 
franceză ; — Literatură franceză :
— Limba franceză (red. text, llt.);
— Limba franceză.

Catedra de chirurgie — 
morfopatologie

Asistent, poziția 4.3.8, discipli
na : — Chirurgle-semlologle.

Asistent, poziția 4.3.13, discipli
na : — Chirurgie, clinică chirur
gicală.

Asistent stagiar, poziția 4.3.23, 
disciplina : Morfopatologie.

lectrotehnlce ; — Tehnic» tensiu
nilor Înalte

Asistent, poziția 5.1.37, discipli
nele : — Bazele electrotehnicii ; — 
Desen (ehnic ; — Electrotehnică : 
— Tehnica tensiunilor înalte.

Catedra de mașini și 
aparate electrice

Catedra de discipline medicale I

Leetor, poziția 1.2.21, discipline
le : — Matematică ; — Scheme de 
aproximare ; — Analiză numerică.

Asistent, poziția 1.2.31, discipli
nele : — Calculul probabilităților 
șl statistică matematică ; — Ele
mente de teoria probabilităților și 
statistică matematică : — Procese 
stochastice : — Cercetări operațio
nale : — Teoria informației ; —
Sisteme de operații șl teleprelu- 
crarea datelor.

Catedra de filozofie și 
socialism științific

Asistent, poziția 2.3.38, discipli
na : — Filozofie.

FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE ECONOMICE

Catedra de contabilitate șl 
economie agrară

Catedra de fizică

Lector. poziția 1.3.13, discipline
le : — Fizica plasmei șl aplicații ;
— Fizică.

Asistent, poziția 1.3.26, discipline
le : — Fizica sistemelor multipar- 
ticulare (C.O.II) ; — Fizica atomi
că și nucleară : Fizică teoretică ;
— Fizică șl climatologie ; — Fi
zică.

Asistent, poziția 3.3.23. discipli
nele : — Bazele contabilității ; — 
Organizarea și conducerea conta
bilității în economie ; — Contabi
litate.

Asistent, poziția 4.4.26. discipli
na : — Medicină internă — semio
logie medicală.

Asistent, poziția 4.4.27, discipli
na : — Medicină internă — semio
logie medicală.

Șef de lucrări. poziția 4.4.34. 
disciplina : — Boli lnfecțioase și 

’epidemiologie, profil epidemiolo
gie.

Asistent, poziția 4.4.35, discipli
na : — Boli lnfecțioase șl epide
miologie.

Catedra de discipline medicale II

Catedra de chimie

Conferențiar, poziția 1.4.6. disci
plinele : — Operații șl utilaje In 
Industria chimică ; — Tehnologia 
sărurilor minerale ; — Tehnolo
gie (macromolecule).

Lector, poziția ' ' " 
le : — poluare ; 
pușllor cu azot ; 
dustrlale.

Lector, poziția 
le : - ■ ■

1.4.16. dlsclpiine-
— Tehnica com-
— Reactoare in-

1.4.17,' discipline- 
— Chimia macromolecuieior ; 

Tehnica compușilor cu S. și 
șl conducerea 
Elemente de

P. ; — Organizarea 
întreprinderilor ; — 
inginerie mecanică

FACULTATEA DE 
ȘI ISTORIE

FILOLOGIE

Catedra de limba și literatura 
română, universală și comparată

Lector, poziția 1.1.20, disclpllne-

FACULTATEA DE MEDICINA

Catedra de explorări funcționale 
șl laborator clinic

Asistent, poziția 
na : —Fiziologie.

Asistent, poziția 
na : — Fiziologie.

Asistent, poziția 
na : — Igienă.

4.1.8, dlsclpll-

4.1.9, dlsclpli-

4.1.23, disclpli-

Catedra de chirurgie — morfologie

Asistent, poziția 4.5.15, disciplina:
— Medicina internă — clinicâ me
dicală.

Asistent, poziția 4.5.16, disciplina:
— Medicina internă — clinică me
dicală.

Asistent, poziția 4.5.23. discipli
na : — Medicina Internă — poli
clinică medicală.

Șef de lucrări, poziția 4.5.25, 
disciplina : — Medicină Internă — 
policlinică medicală, 'profil bal- 
neofizloteraple.

Șef de lucrări. poziția 4.5.29, 
disciplina : — Endrocrlnologie.

Asistent, poziția 4.5.Șl, discipli
na : — Neurologie.

Conferențiar, poziția 5.2.5, disci
plinele : — Mașini electrice ; —
Mașini și acționări electrice ; —
Proiectarea și construcția mașini
lor electrice ; — Tehnologia de 
fabricație a mașinilor și aparate
lor electrice : — Echipament e- 
lectric și tracțiune ; — Acționări 
și automatizări electrice.

Asistent, poziția 5.2.24, discipli
nele : — Teoria și încercările ma
șinilor electrice ; — Mașini elec
trice ; — Proiectarea și construc
ția mașinilor electrice ; — Trans
formatoare speciale ; — Mașinile 
electrice speciale: — Echipamen
tul electric de tracțiune ; — Mon
tarea și exploatarea utilajelor ; — 
Montare și exploatare, linii și 
stații.

Asistent, poziția 5.2.27, discipli
nele: — Aparate electrice și T.T.I.; 
— Aparate electrice ; — Aparate 
și instalații electrice : Proiec
tarea și construcția aparatelor e- 
lectrice.

Asistent, poziția 5.2.29, discipli
na : — Cazane și combustibili.

Elemente de automatizare hidra
ulică șl pneumatică.

Lector, poziȚla 5.3.8, discipline
le : — Automatizarea instalațiilor 
termoenergetlce ; — Automatizări 
în industria materialelor de con
strucții ; — Automatizări șl utili
zări de calculatoare.

Lector, poziția 5.3.19, discipline
le : — Electronică industrială ; — 
Electronică aplicată ; — Dispozi
tive și circuite electronice ; —
Sisteme de transformarea și pre
lucrarea automată a datelor.

Asistent, poziția 5.3.25, discipli
nele : — Calculul și construcția 
regulatoarelor ; — Acționări elec
tronice și automatizări ; — Ele
mente de automatizare hidraulică 
și pneumatică ; — Utilizarea cal
culatoarelor.

Asistent, poziția 5.3.28, discipli
nele : — Calculatoare numerice ; 
— Calculatoare analogice ; —
Calculatoare și programare.

Asistent, poziția 5.3.30, discipli
nele : — Măsuri tehnice și traduc- 
toare ; — Măsuri electrice și mag
netice ; — Măsuri electrice.

Asistent, poziția 5.3.32, discipli
nele : — Măsuri electrice și mag
netice ; — Electronică, radioteh- 
nică, automatizări ; — Electroni
că și mutatoare ; — Electronică 
industrială ; — Programarea pe 
calculator.

FACULTATEA DE AGRICULTURA

Catedra de automatizări și 
calculatoare

Conferențlar, poziția 5.3.7, disci
plinele : — Automatizări indus
triale ; — Protecția prin relee : —

Catedra de 
producerea și

agrofitotehnle — 
păstrarea furajelor 

— zootehnie

Profesor, poziția 6.2.2, discipli
na : — Pedologie.

Asistent, poziția 4.2.16, discipli
na: — Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.17, disciplina:
— Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.18, disciplina:
— Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.19, disciplina:
— Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.20, disciplina:
— Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.21, disciplina:
— Anatomie.

FACULTATEA DE 
ELECTROTEHNICA

Catedra de electrotehnică

Conferențiar, poziția 5.1.2, dis
ciplinele : — Materiale electroteh
nice ; — Tehnologie.

Lector, poziția 
le : — Materiale 
— Desen tehnic.

Lector, poziția ___
le : — Bazele electrotehnicii ; 
Electrotehnică ; — Materiale

5.1.14, dlscipllne- 
de construcții ;

5.1.18, discipline-

•-

Candidațli la concurs vor depune la secretariatul rectoratului Uni
versității din Cralova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, In termen 
de 30 de zile (pentru posturile de profesor, conferențiar șl lector) 
șl de 15 Zile (pentru posturile de asistent) de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care vor 
anexa (2 exemplare pentru posturile de profesor și conferențiar și 
un exemplar pentru posturile de lector și asistent)' actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I. nr. 33 
din 15 martie 1969. șl de Instrucțiunile Ministerului Educației șl în- 
vătămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la sediul facultăților respective. In termen 
de 80 de zile (pentru posturile de profesor, conferențiar șl lector) 
șl de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la expirarea termenu
lui de înscriere.

diat următoare. Pentru a de
termina condițiile tehnice pe 
care trebuie să le înde
plinească calculatoarele des
tinate utilizărilor industriale, 
precum și pentru stabilirea unor 
metode și criterii de utilizare 
superioară, cit mai eficientă, a 
calculatoarelor în conducerea 
optimală directă a proceselor 
tehnologice, laboratorul nostru a 
conceput și realizat o aplicație 
pilot de conducere cu calculator 
a procesului de fabricare a hîr- 
tiei la Combinatul de celuloză 
și hirtie din Suceava. Am ales 
acest combinat și nu altul de
oarece aici metodele clasice de 
conducere automată a procesu
lui tehnologic erau deja apli
cate, arsenalul acestor metode 
fiind epuizat, și se impunea 
trecerea la conducerea cu cal
culator ca singurul mijloc de 
îmbunătățire a indicatorilor de 
eficientă economică. In același 
timp, la Suceava exista un co
lectiv de tineri specialiști bine 
pregătiți și receptivi la nou. Sis
temul de conducere cu calculator 
de la C.C.H. Suceava, intrat în 
funcțiune anul trecut, cuprinde 
cîteva rezolvări de mare impor
tanță pentru extinderea folosirii 
calculatoarelor de proces în eco
nomie. Acest sistem nu necesită 
instalații pretențioase de clima
tizare și optimizează în mod di
namic regimul de funcționare 
al utilajelor, mărind productivi
tatea și reducînd consumul spe
cific de celuloză. Calculatorul 
lucrează complet automat, fără 
personal de exploatare. Opera
torii tehnologi dialoghează per
manent cu calculatorul prin in
termediul unor ecrane de vizua
lizare care afișează grafic, în 
mai multe culori, condițiile și

tendințele de desfășurare a pro
cesului tehnologic. Eficiența e- 
conomică a acestui sistem a 
fost îndeaproape urmărită com- 
parind rezultatele obținute in 
zilele cind procesul era condus 
de calculator cu cele din zilele 
cînd procesul de fabricație se 
desfășura fără calculator. S-a 
putut astfel constata o reducere 
cu aproape 5 
mului specific 
creștere cu 
productivității 
ența de la Suceava oferă argu
mente care pot convinge pe . 
orice neîncrezător în posibilită
țile de conducere optimală a 
unui proces tehnologic cu un 
astfel de sistem. Calculatorul nu 
face altceva decit ceea ce a fost 
instruit să facă, prin progra
marea lui de către un specia
list, dar ceea ce face, face cu 
o viteză extrem de mare, depă
șind de sute de mii de ori, din 
acest punct de vedere, posibi
litățile unui operator uman.

Timpul scurt de realizare șl 
implementare a acestui sistem 
de conducere cu calculator de 
proces constituie o adevărată 
performanță. Datorită eforturi
lor și priceperii tinerilor specia
liști de la I.C.I. și C.C.H. Su
ceava, toate măsurătorile pen
tru determinarea comportării 
dinamice a procesului tehnolo
gic, modificările în programele 
calculatoarelor, precum și adap
tările aduse procesului tehno
logic au fost terminate în
tr-un an. întreaga lucrare 
a fost 
sub 30 
crat cu multă pasiune 
negație. Rezultatele obținute sint 
consecința firească a unei acti
vități complexe, de pionierat,

la sută a consu- 
de celuloză și o 

circa 8 la sută a 
muncii. Experi-

an.
executată de 

I de ani care
tineri 

au lu- 
și ab-

în care și-au verificat cunoștin- 
tele teoretice, și-au încercat 
forțele, realizind ei înșiși cerce
tarea, proiectarea și o mare 
parte din lucrările de execuție. 
Ei s-au simțit răsplătiți pentru 
eforturile lor atunci cînd în 
combinat, tocmai cei care la în
ceputul lucrării manifestau re
zerve fată de posibilitățile cal- —— 
culatoarelor de proces, solicitînd ' 
deseori amînarea experiențelor . 
de cuplare a calculatorului la----
procesele tehnologice — pentru ~ 
a nu diminua realizările — sînt — 
astăzi primii care acționează' — 
pentru o funcționare continuă a 
sistemului, convinși că în acest 
fel se obține hirtie mai multă, 
hirtie de foarte bună calitate._ 
Este o realizare care poartă - 
semnăturile tinerilor : Aurel Ne-L 
meș, Miron Laza. Grigore Boz- - 
ga, P. B. Rădulescu și Boris 
Hrehoriac, din partea institutu
lui, Vicențiu Thomae, Radu Ma- 
teescu, Paul Gavrilescu, Con
stantin Gabor, Constantin Pro- 
dan și Ion Cușnir, de la C.C.H. 
Suceava.

Colectivul laboratorului nos
tru a elaborat și alte lucrări im
portante in domeniul introdu
cerii calculatoarelor de proces. 
Fiecare dintre ele oferă noi și 
concludente argumente în fa
voarea introducerii calculatoare
lor de proces în economie. De 
regulă este mai rentabilă îm
bunătățirea conducerii utilaje
lor existente prin folosirea cal
culatoarelor pentru mărirea 
producției, declt mărirea prin 
investiții a capacităților de 
producție.

Dr. îng.
ADRIAN DAVIDOVICIU

IN ACTUALUL CINCI
NAL, in U.R.S.S. va crește 
mult producția de camioane 
și turisme funcționind cu 
gaze lichefiate. Anul trecut 
uzinele din Moscova și Gorki 
au furnizat primele serii de 
camioane cu funcționare pe 
baza gazelor lichefiate. Uzi
nele de autobuze vor începe 
in curind fabricarea unor a- 
semenea tipuri de mașini. 
Aparatura cu gaze lichefiate 
fabricată permite reutilarea 
pentru funcționarea cu acest 
combustibil a motoarelor o- 
bișnuite cu benzină, fără 
schimbări substanțiale in 
construcție. - Lă. ' Moscova 
funcționează deja citeva mii 
de automobile-cu gaze liche
fiate și opt stații-de alimen
tare cu acești '-gâza. In ur
mătorii 2—3 Hfti se prevăd

construirea altor 15 stații și 
creșterea numărului de au
tomobile cu acest combusti
bil pină la 35 000 de bucăți.

IN FRANȚA A FOST rea
lizat un radar care „vede“ 
prin ziduri, lemn și toate 
materialele neferoase care 
nu conțin produse absorban
te, cum sînt grafitul și car
bonul. Înseamnă că, un sin
gur radar de acest fel, pla
sat in interiorul unei mobile 
este suficient pentru prote
jarea contra hoților a unei 
case cu parter, subsol și etaj.

INSTITUTUL INDUSTRIEI 
CAUCIUCULUI STOMIC din 
Varșovia a elaborat formu
la unui nou; amestec clasto- 
mer colorat care' păstrează

o elasticitate perfectă în In
tervalul de temperaturi cu
prins intre —30°C și +130°C. 
Elaborat pe bază de cauciuc 
sintetic, noul produs are bu
ne proprietăți mecanice și 
este rezistent la agenții at
mosferici și la acțiunea ule
iurilor și solvenților.

O FIRMĂ ELVEȚIANĂ 
a început fabricarea în se
rie a unui model de încălzi
tor de apă solar, care te 
vinde in magazine. Aparatul 
poate satisface necesitățile 
de apă caldă ale unei fami
lii mijlocii. Aparatul se in
tegrează perfect in orice 
circuit de apă caldă existent, 
la care se poate recurge In 
cazul cind cerul rămlne aco
perit mâi multe zile la rind.

Modalități practice, eficiente
(Urmare din pag. I)

îndoială, și dintre aceia care re
fuză tot ceea ce li se oferă. Ei 
vor ceva ce... nu-i. în cazul lor 
consiliul nu și-a încheiat mi
siunea. Discuția se reia o săp
tămină mai tîrziu, se stă de 
vorbă cu părinții, se insistă. în 
cele din urmă, reușește. Anul 
trecut, după cum reiese din pro
cesele verbale încheiate, au fost 
încadrați astfel aproape 100 de 
tineri din municipiul Craiova.

E mult ? E puțin ? Nu contea
ză atit cifra realizată, cit se
riozitatea cu care toți acești fac
tori conlucrează într-o acțiune 
educativă cu rezultate practice 
imediate. După recrutarea și re
partizarea acestor tineri în pro
ducție, ei sînt urmăriți și ajutați 
ca, intr-adevăr, să se integreze 
în cel mai scurt timp posibil în 
disciplina, eforturile și exigen
tele colectivului, ale organiza
ției U.T.C.

URGENTE PERMANENTE : 
CALIFICARE, SPECIALIZARE, 

POLICALIFICARE

în urma unui recent »tudiu 
Întreprins de Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C. s-a con- 
«tatat că au mai rămas plnă în 
prezent destui absolvenți ai li
ceelor de cultură generală, pro
moția 1975, neîncadrați în mun
că. Iată, așadar, o valoroasă 
rezervă pentru satisfacerea ne
voilor urgente de cadre ale nu
meroaselor întreprinderi indus
triale.

— Cum v-ați propus să-i 
atrageți spre meseriile uzinelor?

— Chiar în această lună, în 
februarie, am programat o ac
țiune în acest sens — ne mărtu
risește tovarășul Eleodor Mihai,

UN
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președintele consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Argeș al U.T.C. — care 
sperăm să se dovedească inspi
rată. Vom invita un prim grup 
dintre acești tineri la Uzina de 
autoturisme pe care o vom vi
zita împreună. Gazdele noastre 
— conducerea uzinei și comitetul 
U.T.C. — sînt pregătite să le 
arate cit mai mult, să le dezvă
luie pe cit posibil toate frumu
sețile profesiei de constructor de 
autoturisme. Tinerii 
vor lua 
cea mai 
bflitatea 
lifica în ____ ___ ___________
dere. Va fi de fapt o succesiu
ne de asemenea vizite cu tine
rii neîncadrați în muncă. în fie
care unitate spre care trebuie 
să-i Îndrumăm : Combinatul 
petrochimic, întreprinderea de 
produse din cauciuc, Fabrica de 
micromotoare electrice. Uzina 
mecanică Cimpulung, exploată
rile miniere. In această primă- 

primele 
locul de 
lăcătuși, 
sub as-

vizitatori 
cunoștință deci, de ia 
directă sursă, de posi- 
de a munci și a se ca- 
prestigioasa întreprin-

mecanică Cîmni___
rlle miniere. In 
vară vor fi deschise 
cursuri de calificare la 
muncă In meseriile de 
sudori, strungari, care, 
pectul frecventei și însușirii te
meinice de către toți cursanții 
a cunoștințelor predate, vor fi 
patronate de comitetele U.T.C. 
din întreprinderile respective.

Direcțiile de acțiune ale orga
nizației U.T.C. vor fi însă mult 
mai diverse. Pentru asigurarea 
forței de muncă suplimentare în 
vederea realizării planului pe 
acest an sînt prevăzute acțiuni 
sistematice, continue. în co
laborare cu ceilalți factori, or
ganizațiile U.T.C. din municipiul 
Pitești, din orașele și satele ju
dețului se află deja angajate în 
recrutarea și îndrumarea tineri
lor spre meseriile și locurile de

»
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fie-

cum 
tre-

muncă pe care le preferă 
care.

— Cu toate că, așa după 
se vede, efectivul pe care 
buie să-l asigurăm este destul
de mare, accentul principal va 
fi pus — reia tovarășul Eleodor 
Mihai — pe calitatea cursurilor 
de calificare și a formelor de 
perfecționare profesională, astfel . 
ca ele să 'asigure pregătirea te
meinică, corespunzătoare, la ni- • • - 
velul tehnicii moderne cu care 
este dotată fiecare întreprindere 
din județul nostru, a tuturor ti
nerilor. In acest scop, așa cum 
s-a hotărît la Congresul al ■ 
X-lea al U.T.C., vom înființa în 
curind mai multe „Politehnici*' — 
muncitorești pentru tineret“, 
dintre care prima va funcționa 
pe platforma petrochimică unde 
și nevoia de cadre înalt califi
cate este mai acută. în paralel 
cu celelalte '-pregătiri pentru 
deschiderea „politehnicilor". în 
prezent se recrutează și instru
iesc profesorii care vor preda la 
cursuri și care, firește, sînt la • ■ —
rindul lor aleși . dintre tinerii 
specialiști cei mai competențl. 
Ele vor îngloba toate cursurile - ■
de calificare și specializare, ce
lelalte activități menite să con
tribuie la perfecționarea pregă
tirii tinerilor. Dar, în unitățile 
combinatului, centrul de greu
tate va cădea pe policalificare, 
pe cunoașterea și stăpinirea la ’ 
perfecție, fără rezerve a între
gului sistem de instalații, a în- " ‘ 
tregului proces tehnologic, pe 
dezvoltarea răspunderilor profe
sionale. a spiritului creator. Sint 
exigente pe care le vom imuri- •
ma fiecărei acțiuni întreprinse 
de noi în direcția recrutării și 
pregătirii forței de muncă pen
tru cincinalul revoluției tehnico- 
științifice.

PENTRU
MĂRȚIȘOR !
lată cîteva articole 
care pot fi mărțișoare 
agreabile celor dragi 

dumneavoastră : 
poșete, genți, cordoa
ne, pantofi, mănuși, 
eșarfe, baticuri, trico
taje, umbrele. Maga
zinele comerțului de 
stat sînt bine aprovi
zionate cu sortimente 
bogate, care satisfac 
toate gusturile, toate 

exigențele.
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TELEGRAME SOSIRE

J

P reședințele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis generalului OLUSEGUN OBASANJO, șeful 
Guvernului militar Federal, comandant șef al forțelor armate ale 
Republicii Federale Nigeria, următoarea telegramă :

Am aflat cu profund regret vestea despre brusca .șl tragica moarte 
a generalului Murtala Ramat Muhammed, comandant șef al Forțe
lor Armate, șef al Guvernului militar federal al Republicii Federale 
Nigeria.

In aceste momente de doliu național, vă transmit dumneavoastră, 
poporului și guvernului militar federal, ln numele poporului și gu
vernului român, precum și al meu personal, sentimente de adîncă 
simpatie și cele mai sincere condoleanțe.

KAYSONE PHOMVIHANE, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, primul ministru al 
Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, și TIAO SUFA- 
NUVONG, președintele Republicii Democrate Populare Laos, pre
ședintele Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian, au 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, următoarea telegramă :

Sîntem foarte mișcați de telegrama dv. prin care ne felicitați cu 
prilejul proclamării Republicii Democrate Populare Laos.

In numele poporului Republicii Democrate Populare Laos, Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, al Frontului Patriotic Laoțian 
mulțumim sincer Comitetului Central, comuniștilor și poporului frate 
român pentru sprijinul lor ferm acordat Republicii Democrate 
Populare Laos.

Partidul Revoluționar Laoțian, Frontul Patriotic Laoțian, Guver
nul R.D.P. Laos și întregul popor laoțian au hotărît să pună în 
aplicare programul de acțiune deja elaborat, sînt hotărite să apere 
și să reconstruiască R.D.P. Laos pe calea păcii, independenței, de
mocrației, unității, prosperității și progresului social, pentru a con
tribui la întărirea revoluției mondiale și apărarea păcii în lume.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre Parti
dul Popular Revoluționar Laoțian și Partidul Comunist Român, 
dintre poporul laoțian și poporul român să fie veșnice.

KAYSONE PHOMVIHANE, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos, a trimis tovarășului MANEA MA
NESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Sînt foarte mișcat de telegrama dv. de felicitare pe care mi-ați 
adresat-o cu ocazia alegerii mele în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și a proclamării 
Republicii Democrate Populare Laos.

In numele Guvernului R.D.P, Laos, al poporului laoțian și al meu 
personal, exprim dv., Guvernului R. S. România și poporului român 
vii mulțumiri pentru sprijinul ferm acordat R.D.P. Laos.

Guvernul R.D.P. Laos și întregul popor laoțian au hotărit să 
pună în aplicare programul de acțiune deja elaborat, sînt hotărite 
să apere și să reconstruiască R.D.P. Laos pe calea păcii, indepen
denței, democrației, unității, prosperității și progresului social, pen
tru a contribui la întărirea revoluției mondiale și menținerea păcii 
în lume.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă indestructibilă 
dintre popoarele frățești ale României și R.D.P. Laos să se dezvolte 
continuu.

Primul ministru al Norvegiei ODVAR NORDLI a trimis primului 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA 
MANESCU, următoarea telegramă :

Vă adresez sincere mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră 
felicitări transmise cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Nor
vegiei.

Sînt, la rlndul meu, convins că relațiile bune și prietenești 
dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte.

SEMNARE

DOCUMENTE
la

Angelo Miculescu, viceprim- 
mlnistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, și Soubhi Kahale, mi
nistrul Barajului Eufrat, au 
semnat un protocol cuprinzînd 
măsuri pentru ' îndeplinirea ho- 
tăririlor adoptate anterior, la 
nivel înalt, privind acțiuni co
mune în domeniul îmbunătăți
rilor funciare. De asemenea, în
tre întreprinderea de Comerț 
Exterior ..Romagrimex“ și Ad
ministrația Generală pentru 

' 1 Eufrat a 
fost încheiat un contract pen
tru realizarea unor lucrări com
plexe de îmbunătățiri funciare.

Miercuri au fost semnate 
București două documente care 
lărgesc sfera cooperării econo
mice și tehnice între Republica 
Socialistă România, și Republica 
Arabă Siriană. Ele; se referă la 
execuția unbr lucruri de îmbu
nătățiri funciarg în Bazinul hi- .............----------------
drografic ai fluviului Eufrat,' Iii- Dezvoltarea Bazinului 
crări ce se•încadrează. în pro
gramul de punere în valoare a 
unor mari suprafețe de teren.

Tinerii în viața comunei

Delegația economică, condusă 
de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
care a efectuat o vizită în Me
xic, Columbia, Peru șl Vene
zuela, unde a purtat convorbiri 
cu privire la extinderea colabo
rării și cooperării dintre Româ
nia și aceste țări în domeniul 
industriei extractive, s-a îna
poiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de Gheorghe Dobra,' prim
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, de alte 
persoane oficiale.

Era de față Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului în țara 
noastră.

CONDOLEANȚE
La Ambasada Republicii Fede

rale Nigeria din București a a- 
vut loc miercuri dimineața pre
zentarea de condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a 
șefului statului, generalul 
Murtala Ramat Muhammed.

Tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
general de armată Ion loniță, 
ministrul apărării naționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor, externe, 
au exprimat condoleanțe însărci
natului cu afaceri a.i. al Repu
blicii Federale Nigeria la Bucu
rești, Spiff Micah Taribo.

S-a păstrat un moment
reculegere în fața portretului 
îndoliat ai defunctului și s-a 
semnat în cartea de condoleanțe.

Vizita ministrului 
și coowăfîî al

Tovarăș< ton Pățan, vice- 
prim-mlnistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit, miercuri după- 
amiază, pe ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Repu
blicii Burundi, Bwakira Mel
chior.

în cadrul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej au fost 
discutate probleme referitoare 
la colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-burundeză în diverse do
menii de interes reciproc.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne s-au desfășurat, miercuri, 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Burundi. Bwakira 
Melchior.

Discuțiile au prilejuit un 
schimb de opinii cu privire la 
evoluția relațiilor româno-bu
rundeze, exprimîndu-se dorința 
promovării "și intensificării 
in domeniile 
diplomatic, 
cultural.

afacerilor externe
Republicii Burundi

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a genera- 
lului-locotenent Michel Micom- 
bero, secretar general al_ Parti
dului Uniunea pentru 
Național, președintele Republi
cii Burundi, pentru prietenia și 
colaborarea dintre țările noas
tre. subliniind că această vizită 
reprezintă manifestarea dorin
ței reciproce de a dezvolta rela
țiile româno-burundeze, în 
teresul 
cooperării 
națiuni.

Progres

ln-
ambelor popoare, al 

și înțelegerii între

★
dimineața a avut loc

de

lor 
economic, politico- 

tehnico-științific,

Miercuri 
semnarea Protocolului celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-burun
deze de cooperare economică si 
tehnică. Documentul prevede 
acțiuni de cooperare in dome
niile industriei extractive și 
metalurgice, agriculturii, trans
porturilor, precum și pregătirea 
de cadre și schimburi 
ciale.

comer-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FINALA PE TARĂ LA SCHI 

A „CUPEI TINERETULUI"
Fotbal : JOCURI

le
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, a oferit, în 
aceeași zi, un dejun în onoarea 
ministrului afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Burundi, 
Bwakira Melchior.

în timpul dejunului, miniștrii 
de externe ai celor două țări 
au toastat in sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar

★
Ministrul burundez a 

miercuri dimineața, o ______
de flori la Mo-numentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a 
cialism.

depus, 
coroană

patriei, pentru so-

★
vizitei oficiale fnCu ocazia

România a ministrului afaceri
lor externe și cooperării al Re
publicii Burundi, Bwakira Mel
chior, ambasadorul acestei țări 
la București, Gaspard E. Ka- 
renzo, a oferit, seara, un coc
teil.

PREDAREA LA TERMEN,
UN ACT DE RESPONSABILITATE
La Începutul anului trecut, 

s-a hotărît in județul Prahova 
reproiectarea unor cămine care 
nu întruneau condițiile de con
fort cerute de beneficiari. Ase
menea schimbări de soluții con
structive am întîlnit și în alte 
județe, aceasta reflectînd de 
fapt preocupările continue pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale tinerilor nefamillști. 
Numai că, spre deosebire de 
prahoveni, constructorii și be
neficiarii de cămine din alte ju
dețe au găsit tocmai în repro- 
iectare o justificare a întîrzierii 
lucrărilor la un număr de că
mine, a nepredării lor la terme
nul planificat. Puteau, totuși, 
să se încadreze și acestea în 
grafic ? Experiența județului 
Prahova dă un răspuns afirma
tiv.

Trecem în revistă cîteva ele
mente. In județul amintit, re
facerea documentației a început 
după 8 aprilie, deci destul de 
tîrziu, dacă se are în vedere că 
toate cele 18.„cămine trebuiau 
date în folosință pînă la sfirși- 
tul anului. Ce măsuri s-au luat

pentru evitarea depășirii aces
tui termen ? Mai întii, a fost 
constituit un comandament din 
care, alături de reprezentanții 
consiliului tineret muncitoresc 
al comitetului județean al 
U.T.C. și ai sindicatului, făceau

CĂMINELE
PENTRU TINERET

ARGUMENTELE HĂRNICIEI
în acest prim an al cincina

lului revoluției tehnico-științi- 
fice — an în care, printre eve
nimentele 
ță, s-a 
consiliilor 
ți al 
liiior populare — comuna Sih- 
lea din județul Vrancea, ca de 
altfel toate comunele patriei, se 
află ferm angajată într-un am
plu proces de dezvoltare eco- 
nomico-socială, de transformare 
înnoitoare pe multiple planuri.

„Dezbaterile schiței de siste
matizare și a planului in profil 
teritorial pe anii 1976—1980 — 
sublinia tînărul primar al co
munei, Constantin Penciu — au 
fost un minunat prilej pentru 
atragerea tuturor locuitorilor la 
rezolvarea sarcinilor ce ne stau 
in față în acest cincinal, au 
dezvăluit noi posibilități de dez
voltare a comunei, au constitu
it cadrul propice al stimulării 
și angajării cetățenilor în în
făptuirea celor prevăzute“. în 
fapt ce și-au propus pentru a- 
cest an 1976 locuitorii " 
lea ? Să stăiuim mai 
proape asupra cîtorva 
indicatori cu ajutorul 
relevăm procesul de 
mări înnoitoare la care ne 
fepeam 
rînduri. 
dustriaiă va crește în 1976 
113,5 la sută și în 1980 cu 151 
la sută față de 1975. Ca urmare 
a creșterii veniturilor 
categoriilor de oameni ai 
volumul desfacerilor de 
cu amănuntul va fi în 
112 la sută mai mare, 
1980 cu 147 la sută. Importante 
sarcini și-au asumat locuitorii 
din Sihlea și în ceea ce privește 
dezvoltarea agriculturii. Pe baza 
efortului unit și susținut bazat 
pe o analiză minuțioasă a tu
turor posibilităților existente pe 
plan local s-a ajuns Ia conclu
zia că producția globală agri
colă poate fi dublată. Un rol 
hotărîtor în realizarea sporuri
lor preconizate a fost atribuit 
creșterii constante a producțiilor 
medii la hectar, pentru fiecare 

de
de 
la 
în 
de

politice de rezonan- 
înscris Congresul 
populare județene 

președinților consi-

din Sih- 
indea- 

repere și 
cărora să 
transfor

re - 
la începutul acestor 
Producția globală in- 

cu

tuturor 
muncii, 
mărfuri 
1976 cu 
iar în

cultură în parte. La grîu, 
pildă, se prevede o creștere 
la 2 087 kg la hectar în 1975 
3125 în 1976. urmînd ca 
1980 să se ajungă la o medie

Producția3 300 kg la hectar.
medie de porumb va fi de 3 400 
kg la hectar în 1976 și de 3 710 
pe întregul cincinal, față de 
2 383 kg la hectar în cincinalul 
1971—1975. Creșteri însemnate 
sînt prevăzute și la celelalte 
culturi : floarea-soarelui — de 
la 1 259 kg în 1975 la 1750 în 
1976 : legume — de la 15 593 kg 
la 20 700 ; lapte — de 
litri pe cap de vacă 
la 1 325 1.

Iată deci o suită de
date comparative, argumente de 
necontestat, dovadă a unei mai

la 989 
furajată

cifre și

profunde Implicări a țăranilor 
cooperatori, a tuturor cetățeni
lor în opera de dezvoltare eco
nomică, de creștere a avuției 
obștești și, în același timp, a 
bunăstării materiale a populați
ei din localitățile rurale.

Fără Îndoială, toate creșterile 
menționate vor determina mai 
buna aprovizionare a populației 
cu produse agro-alimentare prin 
cantitățile sporite ce urmează a 
fi livrate la fondul de stat. 
Revenind la argumentul cifre
lor, e de menționat că, în ceea 
ce privește livrările la fondul 
de stat, se preconizează o du
blare a cantităților de grîu și 
porumb, o depășire substanția
lă a nivelurilor actuale la car
ne, lapte, lină etc. Mai mult, 
dezbaterea cifrelor de plan a 
evidențiat, prin cuvîntul coope
ratorilor, că sînt posibilități do 
depășire încă din acest stadiu 
a angajamentelor asumate ini
țial : cu 150 de tone de legume, 
cu 80 tone grîu, cu 100 tone de 
porumb, cu 50 hectolitri de 
lapte de oaie și cu 3 tone de 
carne de pasăre. Acest angaja
ment suplimentar este el însuși 
dovada grăitoare a hotărîrii de 
a munci mai bine, de a face 
totul pentru bunul mers al în
tregii activități, pentru întă
rirea continuă a potențialului e- 
conomic al celor două unități 
cooperatiste din comună.

Paralel cu realizările obținute 
în plan economic, cu sporurile 
substanțiale preconizate 
tocmai ca o reflectare 
locită a acestora — în 
Sihlea vor fi construite 
în folosință noi dotări 
edilitar-gospodărești. Să 
răm doar cîteva dintre cele mai 
semnificative, cu un mai mare 
grad de utilitate publică : un 
dispensar veterinar, un modern 
complex comercial, un magazin 
alimentar și două grădinițe de 
copii. Aceste noi dotări se vor 

. adăuga celor existente : 5 școli 
generale. 3 cămine culturale, 7 
magazine ale cooperației de 
consum, 4 dispensare umane, 3 
brutării, 4 mori, 2 case ale spe
cialiștilor, 3 grădinițe de copii 
etc.

Acestea sînt, în linii mari, re
perele de bază ale schiței de 
sistematizare, principalele ele
mente ale planului în profil te
ritorial. însumate, ele dau di
mensiunile reale ale perspec
tivelor ce se deschid în fața co
munei, a locuitorilor săi, se con
stituie într-un mobilizator pro
gram de acțiune la 
căruia sînt chemați să 
activ și eficient toți 
Dar mai ales tinerii, 
de uteciști pentru că, așa cum 
remarca Victor Bardaș, secreta
rul comitetului comunal U.T.C,, 
tinerii sînt principalii benefi
ciari ai acestor realizări. Parti- 
clpînd activ la dezbaterea ci
frelor de plan utecistii i-au re-

— și 
nemij- 

comuna 
și date 
sociale, 
enume-

realizarea 
participe 
cetățenii, 
cei 380

într-o ambianță sărbătorească 
ale cărei principale caracteris
tici au fost tinerețea și entu
ziasmul a început ieri în stațiu
nea Păltiniș (Sibiu) finala pe 
țară la schi a celei mai mari 
competiții de masă cu caracter 
republican „Cupa tineretului“. 
Pe pirtiile de concurs aflate în 
stare foarte bună s-au întrecut 
160 participanți reprezentind ti
neretul sătesc, ciștigători ai fa
zei preliminare a întrecerii. La 
slalom băieți a ciștigat, după 
disputarea celor două manșe. 
Constantin Teșileanu din comu
na Bilbor, județul Harghita ; pe 
locurile 2—3 s-au clasat Tun.su 
Munteanu, comuna Văleag, ju
dețul Caraș-Severin. și Ștefan 
Saiu, comuna Vărădin — Arad. 
La slalom fete, după o dispută 
atractivă, spectaculoasă pe pri
mul loc s-a situat Marina Ale- 
xandrescu din comuna Tudor 
Vladimirescu, județul Arad. In- 
vingătoarea, în vîrstă de 21 de 
ani, a fost urmată de Francisca 
Kramer, din comuna Bilbor — 
Harghita și Dana Manda de la

școala generală Vînători — ju
dețul Neamț.

Proba de fond băieți cu star
tul în bloc a prilejuit o între
cere strinsă, cîștigătorul Ioan 
Olteanu din Bran (Brașov) de- 
vansindu-i doar cu cîteva se
cunde pe Gheorghe Birsan (co
muna Tulgheș, județul Harghita) 
și Florian Tase (comuna Vadul 
Crișului, județul Șihor) — so
siți pe locurile 2 și 3. La fel de 
echilibrată a fost și sosirea în 
proba de fond fete la care lo
cul I a revenit Adrianei Pleșa 
— elevă în comuna Albac, ju
dețul Alba, urmată de Elza Si- 
mon, comuna Joseni, județul 
Harghita și Haynolga Hipp co
muna Dranț, județul Arad.

Joi va avea loc festivitatea 
de premiere a câștigătorilor fi
nalei Cupei tineretului catego
ria tineri din mediul rural, iar 
simbătă se vor desfășura pro
bele prevăzute pentru categoria 
elevi, 14—19 ani.

DUMITRÜ VIȘAN

f.

DE PREGĂTIRE
AIE

marcat prin asumarea unor an
gajamente proprii de natură să 
sublinieze implicarea mai 
rectă a organizației U.T.C,, 
tinerilor în tot ceea ce se 
făptuiește. Iată cîteva din 
țiunile de muncă patriotică 
care și le-au propus : executa
rea tuturor lucrărilor de între
ținere a arboretelui. de întreți
nere și curățire a izlazului co
munal. plantarea de pomi orna
mentali pe principalele ulițe, a- 
menajarea unei baze sportive în 
comuna Bogza ș.a. Concomitent 
cu participarea Ia muncă, ti
nerii vor participa la realiza
rea lucrărilor de înfrumusețare 
a comunei, făcîndu-și din a- 
ceasta o carte de vizită a dra
gostei și atașamentului față de 
comuna natală.

în comuna Sihlea mulți, foar
te multi tineri se situează con
stant printre fruntașii în pro
ducție, în activitățile cultural- 
educative de la căminele cultu
rale, ln acțiunile de muncă pa
triotică. învățători, profesori și 
medici, mecanizatori, coopera
tori și elevi, toți la un loc fac 
eforturi sporite, alături de în
treaga suflare a comunei, cum 
se exprima primarul, pentru în
făptuirea în practică a sarcini
lor mărețe puse în fața națiunii 
noastre socialiste de istoricele 
hotăriri ale Congresului al 
XI-le’a al partidului.

di- 
a 

în- 
ac- 
pe

AL. DOBRE

parte toți directorii întreprinde
rilor beneficiare și constructoa
re, ca și directorii băncilor de 
investiții. „A existat o conlucrare 
perfectă între toți factorii — ni 
se spune — dar esențial, hotărî
tor rămîne faptul că toți mem
brii comandamentului au înțeles 
să se ocupe de soarta cămine
lor nu doar în ședințele respec
tive, de două ori pe lună, ci 
zilnic,, adică fără întrerupere“. 
La aceasta s-a adăugat firesc 
contribuția uteciștilor, a tineri
lor din întreprinderi care, atunci 
cind lucrările au putut " 
s-au prezentat în mare 
pe șantierele viitoarelor 
mine.

— Astfel am reușit ca .. 
da întîrzierii unor faze ale con
strucțiilor chiar cu 5 și 6 luni, 
căminele să poată fi predate la 
cheie în termenul planificat ini
țial — spune tovarășul Mircea 
Cosma, președintele consiliului 
tineret muncitoresc al comitetu
lui județean al U.T.C. Ba, une- 

’ le au fost date în folosință chiar 
in devans, cum s-a intimplat, de 
pildă, la I.A.S. Dealu Mare sau 
la întreprinderea „Dorobanțul“ 
din Ploiești.

Notez aprecieri ale beneficia
rilor la adresa seriozității, com
petenței profesionale a munci-

începe, 
număr 
lor că-

în ciu-

torilor de la Trustul de con
strucții montaj Prahova, care, 
deși pe șantierele celor 7 că
mine luate în antrepriză lucră
rile au început cu o întîrziere 
de peste 4 luni față de grafic, 
au izbutit să le dea pe toate în 
folosință pină la sfîrșitul anului. 
La fel sînt apreciați muncitorii 
de la I.J.G.C.L. Prahova, care 
au construit căminele întreprin
derii de postav și întreprinderii 
de sticlă, ambele din Azuga, de 
asemenea cei de la Trustul de 
construcții industriale Ploiești, 
care au reușit să dea în folo
sință la termen 2 cămine însu- 
mînid peste 600 locuri, pentru în
treprinderea de anvelope „Vic
toria“ din Floreștl.

în 1976, pentru tinerii nefa- 
miliști din județul Prahova se 
vor mai construi încă 18 cămi
ne. Lucrările au și început la 
9 dintre ele. Astfel, în acest an 
vor beneficia de cazare, în con
diții de confort sporit, tinerii 
de la Combinatul petrochimic 
Brazi, de la întreprinderea de 
produse refractare Pleașa, în
treprinderea „Neptun“ Cîmpina, 
întreprinderea „Feroemail“ Plo
iești. întreprinderea de hîrtie 
Bușteni ș.a. De asemenea, tot 
în 1976 vor demara lucrările Ja 
încă 5 cămir.c, cu termen 
predare în anul viitor.

în județul Prahova există cer
titudinea că în 1976 nici un că
min nu va înregistra întîrzieri 
față de grafic. O justifică expe
riența căpătată anul trecut 
(cind au putut fi depășite greu
tățile apărute odată cu repro
iectarea), ca și măsurile ce se 
iau de pe acum in organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile bene
ficiare pentru mobilizarea tine
rilor la muncă patriotică pe 
șantierele respective, pe toată 
durata lucrărilor.

• CU DOUA RUNDE 
ÎNAINTE de încheierea tur
neului internațional de șah 
de la Malaga, 
clasamentului se află 
bert Byrne și Larry Chris
tiansen (ambii S.U.A.), cu 
cîte 8 puncte, urinați de 
Florin Gheorghiu, Victor 
Ciocîltea și Gudmur Sigur- 
jonsson (Islanda) — cîte 6,5 
puncte, Miguel Fraguela 
(Spania) — 6 puncte (1), 
Raymond Keene (Anglia) — 
5,5 puncte (1) etc.

In runda a 11-a, Florin 
Gheorghiu și Victor Ciocîl
tea au remizat partidele sus
ținute cu Arturo Pomar 
(Spania) și, respectiv, Guil
lermo Garcia (Cuba). Rezul
tatul de egalitate a fost con
semnat șl în partida Byrne— 
Szmetan. Christiansen 
învins pe Medina, iar 
gurjonsson a ciștigat 
Munoz.

în fruntea 
Kö

l-a 
Si
la

•UN LOT DE BOXERI 
ROMANI în frunte cu C. Da-

de

DRAGOMIR HOROMNEA

finolu, Simion Cuțov, G. Po- 
metcu, V. Zilberman, AI. Năs- 
tac, Marian Lazăr și alții vor 
pleca astăzi intr-un turneu în 
R. F. Germania. Boxerii ro
mâni iși vor Începe turneul 
printr-un 
susțir.e la 
Hamburg.

meci pe care-I
21 februarie

vor 
la

auDIMINEAȚA
Capitala selecțio- 

masculine șl femini-
• IERI 

părăsit 
natele 
ne de gimnastică ale Româ
niei, care vor întreprinde un 
turneu ln Canada șl S.U.A.

Din cele două loturi fac 
parte, printre alții, multipla 
campioană europeană Nadia 
Comănecl, Teodora Ungu- 
reanu, Georgeta Gabor, 
Anca 
re ac, 
proba 
MIhal 
șl Sorin Cepoi.

SELECTIONABILILOR
Reuniți de citeva zile, în ve

derea pregătirilor pentru apro
piatele confruntări internațio
nale, componența lotului lăr
git de fotbal, împărțiți in două 
echipe, au susținut, ieri, pe Sta
dionul Republicii, primele jocuri 
de verificare. In pofida timpu
lui rece, numeroși iubitori ai 
sportului cu balonul rotund au 
ținut să urmărească aceste par
tide, in care selecționabilii au 
avut ca parteneri 
divizionarele B, 
Metalul București.

In primul meci, 
ora 11, formația alcătuită din 
Moraru (loniță), Agiu, Grigoraș, 
Florin Marin (Sameș), Ene, Ro
milă, Beldeanu, Ion Ion, Mul
țescu, Mircea Sandu (Nemțea- 
nu) și Zamfir, a primit replica 
echipei Progresul, de care a 
dispus cu 4—2 (2—1). Au mar
cat : Mulțescu (3) și Romilă, 
respectiv Ștefan — din 11 m. — 
și Apostol. După amiază, a doua . 
garnitură a lotului, reunind pe 
majoritatea jucătorilor care as
piră la tricoul naționalei in 
partida cu reprezentativa Fran
ței, din preliminariile J.O., a 
întîlnit echipa Metalul. După o 
partidă deosebit de echilibrată, 
selecționabilii au ciștigat cu 2—1 
(0—0), prin golurile înscrise de 
Dudu Georgescu și Cheran. In 
această echipă au evoluat: 
Ștefan (Răducanu), Cheran, 
Sandu Gabriel (Dobrău), Dinu, 
Hajnal, Dumitru, lordănescu 
(Boloni), Dobrin, Troi, Kun 
(Dudu Georgescu) și Lucescu.

Astăzi, lotul care a jucat după 
amiază, căruia i se vor alătura 
Mulțescu, Zamfir și Romilă, va 
pleca la Timișoara, în vederea 
meciului cu echipa iugoslavă 
O.F.K. Belgrad, programat sim
bătă, 21 februarie.

de întrecere 
Progresul și

disputat la

Teodora 
Georgeta 

Grigoraș șl Alina Go- 
campionul mondial în 
de inele Dan Grecu, 
Borș, Nicolae Oprescu

M. L.
ECHIPA IUGOSLAVA 
FOTBAL F.C. Rijeka 
început turneul în Japo- 
întîlnind pe stadionul

o 
DE 
și-a 
nia 
olimpic din Tokio selecționa
ta niponă. Gazdele au ter
minat învingătoare cu (co
rul de 2—1 (1—0).

TENIS PE GLOB
In cadrul turneului interna

țional de tenis de la Salisbury 
(Maryland), jucătorul român Ilie 
Năstase l-a intrecut în două 
seturi, cu 6—2, 6—2, pe mexica
nul Joaquin Loyo Mayo.

★
Au început întrecerile tur

neului internațional de tenis de 
la St. Louis (Missouri). în pri
mul tur, favoriții principali au 
obținut victorii scontate : argen
tinianul Guiilermo Vilas l-a 
eliminat cu 7—6, 6—2 pe Anand 
Amritraj (India), iar spaniolul 
Manuel Orantes a dispus cu 
6—4, 1—6, 6—3 de Ray Moore 
(R.S.A.).

★
început un turneu 
de tenis pentru ti

La Sofia a 
internațional 
neret și juniori, la care partici
pă sportivi și sportive din 
Grecia. România, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și Bulgaria.

în primul tur al competiției 
rezerva“ juniorilor. Florin Se- 
gărceanu l-a întrecut cu 6—1, 
6—0 pe bulgarul Dimov. La ju
nioare, Camelia Chiriac a dispus 
cu 3—6, 6—2, 6—3 de Velciova 
(Bulgaria), iar Lunela Orășeanu

Albastru de Negrești
(Urmare din pags l)

noi elemente tinere și talenta
te. S-a dat o nouă orientare fa
bricii, s-a deschis un muzeu pe 
măsură.

Multe 
Locuri, 
Oamenii, 
rilov, au ......
le noutăți care au avut loc. U- 
nul dintre cei mai vechi locui
tori ai orașului ne vorbea cu 
o nestrămutată convingere : 
,,Amu am gătat cu necazurile, 
că vreme multă ne-au căutat. 
Avem ceva școli, ceva fabrici, 
ceva căminioare, toate mîndre 
și frumoase. Nu ne mai rămin 
opincile in noroi, nu ne mai lo
vim ] 
odată 
marfă 
de Iii.
ne de 
zece copil 
c-am putut

s-au schimbat aici, 
întreprinderi, oameni, 
măsura tuturor lucru- 
luat act de profunde

prin ogeacuri. Amu era 
cîte un bolduț micuț, cu 

de-o plătiai intr-o mie 
. Apăi,
1 nu-ți

amu, magazini fai- 
crede ochilor. Am 
și toți mi-s bine, 
să-i îndrum și să-i

ajut. Pe la noi mulți s-or făcut 
oameni".

Așadar, pistrind registrul 
lingvistic al lui Vasile Lișca, 
mulți s-au făcut oameni în Ne
grești. In acești ani cooperato
rul Augustin Bud și-a trimis 
copiii la facultăți. Un altul, Mi- 
hai Mociran, e fericit să vorbeas
că de profesiile îmbrățișate de 
odrasle : profesor, contabil, teh
nician etc. Cum ne spunea și 
Ion Ardeleana, vicepreședinte 
la consiliul popular orășenesc, 
nu există om de-aici în viața 
căruia să nu se fi schimbat 
ceva : nivelul de trai, compor
tarea, gradul de receptivitate Ia 
nou. O ingenioasă sursă de in
formare și documentare s-a des
coperit prin cele 19 „puncte“ 
implantate in tot. atîtea case ale 
cetățenilor. Se dezbat ultimele 
legi, ultimele noutăți științifice, 
se pun premisele unor fapte de 
muncă, se desăvîrșesc opțiuni și 
angajamente. ..Punctele" capătă 
adesea simbolul „Poienii lui

România*film prezintă

DINCOLO DE

1
<4 « 4»

partida 
bulgară

a cîștigat cu 6—2, 6—4 
susținută cu jucătoarea 
Nenova.

Rezultate Înregistrate 
bele de dublu : masculin : 
gărceanu. Mîrza (România) — 
Dirhov, Lazarov (Bulgaria) 6—3, 
6—1 ; feminin : Orășeanu, Chi- 
riac (România) — Maslenkova, 
Nenova (Bulgaria) 6—3, 6—4.

★
în primul tur al turneului in

ternațional feminin de tenis de 
la Detroit, jucătoarea româncă 
Mariana Simionescu a întilnit-o 
pe cunoscuta campioană ameri
cană Chris Evert, principala 
favorită a concursului. La capă
tul unei partide spectaculoase, 
Chris Evert a obținut victoria 
CU 6—2, 6—4.

SPORT
PE MICUL ECRAN

ln pre
se

Simbătă 21 februarie
Ora 16.50 - Rugby : IR

LANDA - ȚARA GALILOR 
(turneul celor 5 națiuni). 
Transmisie directă de la Du
blin. Comentator i Anton 
Groman.

Duminică 22 februarie

Ora 16.00 - Campionatele 
Europene de atletism pe te
ren acoperit - finale. Tran
smisiune directă de la Mün
chen. Comentator: Cristian 
Țopescu.

Europeneie de tir și atletism indoor

POD
o producție a Caseî 

de Filme Unu
Scenariul : Mircea Vero- 

iu, după romanul „MARA“ 
de loan Slavici

Regia : Mircea Veroiu
Imaginea: Călin Ghibu 
Ilustrația muzicală : Ro

meo Chelaru
Decoruri: arh. Nicolae 

Drăgan
Costume : Hortensia 

Georgescu
Cu,: Leopoldina Bălănu

ță, Maria Ploae, Andrei 
Finți, Mircea Albulescu, 
Florin Zamfirescu, Ion Ca- 
ramitru, Irina Petrescu, 
Ovidiu luliu Moldovan, 
Florina Cercel. Petre Ghe
orghiu, Jean Reder, Moni
ca Ghiuță.

Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cinematografică „BUCUREȘTI"

Iocan", proverbială pentru dis
puta și ascuțimea spiritului în 
scrierile lui Marin Preda. Fireș
te, aici nu există nici o figură 
moromețiană. Lectorii care pre
zidează întrunirile cu compe
tență și orientare se bucură de 
o largă audiență.

Beneficiile civilizației se ză
resc pretutindeni. De pildă, cine 
ar fi putut crede vreodată că o 
bibliotecă insumind peste 35 000 
volume va deveni pentru satul- 
oraș „de la capăt de lume și 
vremuri" insuficientă ? Cine ar fi 
bănuit’ci străzi numeroase, po
duri, spații verzi vor fi făcute 
in întregime din înflăcărarea și 
munca voluntară a oamenilor ? 
Cine ar fi putut 
„disputa" intre 
pentru mai buna gospodărire a 
orașului, cind existau atitea 
dispute de alt ordin ?

Lumina cărții și-a legii, drep
tul la replică transformă, mo
difică, redimensionează conști
ințe. In acest propice context 
spiritual, tradițiile valoroase 
proliferează, inovațiile prind 
viață. Ritmului de joc i se cir
cumscrie ritmul muncii, graiului 
dulce, suveran, o bravă vocație 
a creației. Perene virtuți stră
bat în vreme, ce conjugă armo
nios cu noile realități sociale. 
Fantezia iși dă mina cu hărni
cia, iscusința cu bucuria deve
nirii. In toate acestea descoperi 
o frenezie. O nobilă frenezie in 
Negreștiul de astăzi. De la fre
nezia albastrului (culoare pre
dominantă in ornamentația ca
selor — orașul deține o supre
mație în construcția locuințelor 
proprietate personală, 3 000, ex- 
ceptind apartamentele din 
blocuri) la albastrul — simbol, 
semn al curățeniei sufletești și 
al libertății de cuget, și al păs
trării unei ființe naționale 
demne. Cerescul, cum i se mai 
zice aici albastrului, pare să 
spună că orașul a năzuit din- 
totdeauna către înălțimile fără 
nori, spre zenitul clar și maies
tuos. ln el a văzut și vede tăria 
pămîntului, forța sa de echili
bru. Cerul coborit pe pămînt e 
semnul puterii, ideea că omul 
își este sieși singurul și nevă
tămatul zeu, în ambianța priel
nică a marii obști a țării. Sub 
o boltă comună, bolta pură a 
României socialiste, Negreștiul 
pare a condensa, alături de altă 
zare de patrie, Voronețul, nuan
țele albastrului.

• Un grup de șase sportivi, 
componenți ai lotului republi
can de tir, se va deplasa astăzi 
la Paris, urmînd să participe la 
prima competiție internațională 
din acest sezon. Timp de trei 
zile, 20—22 februarie, se vor 
desfășura întrecerile Campiona
telor europene de tir la poligon 
acoperit, avînd în program șase 
probe de arme cu aer compri
mat. Din lotul nostru 
maestrul emerit Dan 
cian Giușcă, Silviu 
maestrele sportului 
Feodot, Eva 
Tripșa. Pe 
s-au înscris mai mulți sportivi, 
cotați cu rezultate valoroase, din 
Franța, U.R.S.S., Italia, Suedia, 
R. F. Germania, Danemarca, 
Belgia și alte țări,

• Simbătă 21 și duminică 22 
februarie, la München (R.F.G.)

fac parte 
Iuga, Lu- 

Grosaru, 
Mariana 

Olah șl Veronica 
listele de concurs

vor avea loc Campionatele eu
ropene de atletism indoor (pe 
teren acoperit), la care vom fi 
reprezentați de un lot de șapte 
sportivi : Natalia Andrei-Mără- 
șescu, medaliată cu aur la „eu
ropenele“ de sală de anul tre
cut, Doina Spînu, maestrul e- 
merlt al sportului Carol Corbu, 
maeștrii sportului Gheorghe 
Ghipu, medaliat cu bronz la 
„europenele“ din 1975, Paul 
Copu, Ștefan Lăzărescu și Du
mitru Iordache. Lotul nostru se 
va deplasa azi la München. La 
actuala ediție a „europenelor“... .
și-au anunțat participarea atlete 
și atleți din 38 de țări, printre 
care se numără recordmani 
mondiali și europeni, urmînd 
să concureze la 21 de probe de 
alergări (viteză și semifond), a- 
runcărl și sărituri.

fi ispitit de 
întreprinderi

INIȚIATIVE
(Urmare din pag. I)

și întreținere a bazinelorfire .
forestiere, de recoltare și valo
rificare superioară a semințelor 
și fructelor de pădure. Ce ac
țiuni concrete sînt trecute pe a- 
genda de lucru a organizațiilor 
U.T.C. ?

— In baza Programului de 
măsuri pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier 
in perioada 1976—2010, Consiliul 
tineret sătesc împreună cu In
spectoratul silvic județean a 
stabilit un amplu plan.de acti
vitate pe întreg anul 1976, difu
zat in prezent in toate organiza
țiile U.T.C. Printre cele mai im
portante prevederi ale sale sînt 
stabilite, printre altele, împădu
rirea unei suprafețe de 700 de 
hectare, plantări de pomi în a- 
liniamente si de protecție a dru-

TINEREȘTI
murilor pe o întindere de 500 
de hectare, precum și recoltarea 
a 1 720 ............................
aceeași 
acțiuni 
nerilor, 
stalarea de garduri vii pe unele 
porțiuni de șosele și străzi prin
cipale, amenajarea de noi parcuri 
și zone verzi în orașele Tirgu 
Secuiesc, Intorsura Buzăului, 
Covasna, devenite centre indus
triale ale județului ca și în cele 
unsprezece localități care in a- 
cest cincinal vor deveni orașe 
sau centre agroindustriale. Pen
tru înfăptuirea acestor obiective, 
in cadrul inițiativei adoptate de 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
„Plantațiile tineretului“ vor fi 
cuprinși pe lingă cei aproape 
trei mii de tineri din mediul 
rural, numeroși uteciști din în
treprinderi și instituții.

kg fructe de pădure. Pe 
linie se înscriu și alte 

de muncă patriotică a ti- 
acțiuni cum ar fi in-

Organizarea științifica a muncii
(Urmare din pug. I)

tralei. Ce fel de lucrări ? Cen
tralizări de măsuri, defalcări de 
sarcini... Cîte nu se cer între
prinderilor din subordinea cen
tralei. Intr-adevăr, multe situa
ții și centralizări dar nici mă
car un singur studiu pentru 
vreuna din întreprinderile cen
tralei.

— Sigur că prin natura sar
cinilor ce îi revin, comparti
mentul nostru trebuie să facă 
analize mai amănunțite, să o- 
fere soluții științifice de organi
zarea producției, recunoaște to
varășa Chelu. Volumul mare de 
lucrări care ni se cer nu ne 
permit însă acest lucru.

Și nici nu îi va permite atîta 
vrema cit acest compartiment

nu 'își va reconsidera propria 
muncă, nu va evita suprapune
rea activității cu celelalte servi
cii. Altfel, la I.R.E.M.O.A.S. va 
continua să se manifeste spiri
tul rutinier, simplist în condu
cere și organizare, împietînd a- 
supra bunului mers al activi
tății productive. în secții, la 
locurile de muncă oamenii sînt 
preocupați și depun eforturi vi
zibile pentru găsirea unor solu
ții care să ducă la sporirea pro
ductivității , muncii, la fructifi
carea .mai intensă și operativă 
a posibilităților de care dispun. 
Inițiativei lor trebuie să i se a- 
lăture însă analiza și soluția 
optimă, științifică. a comparti
mentului de organizare a pro
ducției fi a muncii. i

Tun.su
plan.de


o.n.u.: Sesiunea Comitetului 
special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului Națiunilor

„Scînteia
tineretului“

pag. 4

Recrudescența 
violenței in 

Irlanda de Nord
Unite

agențiile de presă au

Capitolul referitor la această problemă 
din expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
din 18 decembrie 1975 difuzat ca document oficial 

al Adunării Generale
Început lucrările
Carta O.N.U. și 
creat la sesiunea 

prin adoptarea prin

La sediul Națiunilor Unite din New York au 
primei sesiuni a „Comitetului special pentru 
creșterea rolului Națiunilor Unite" — organism 
trecută a acestui important for internațional — 1 . _
consens a unei rezoluții supuse aprobării Adunării Generale de 
România și Filipine, împreună cu alte 27 state membre.

în prima zi a reuniunii, Secre
tariatul O.N.U. a difuzat ca do
cument oficial al Adunării Ge
nerale capitolul integral din ex
punerea prezentată, la 18 de
cembrie 1975, de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Marea Adunare Națională, cu 
privire la Îmbunătățirea activi
tății O.N.U. și ridicarea rolului 
său la înălțimea responsabilită
ții majore ce-i revine în lumea 
de azi. Acest document a fost 
distribuit de O.N.U. tuturor ce
lor 144 state membre și se va 
afla atît în atenția comitetului 
menționat, cit și a celei de-a 
XXXI-a sesiuni ordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U., care 
va dezbate, ca punct distinct, 
raportul comitetului.

Difuzînd acest important do
cument românesc, Secretariatul 
O.N.U. informează, totodată, că 
Marea Adunare Națională și-a

tnsușit aprecierile și concluziile 
cuprinse în expunerea președin
telui Nicolae Ceaușescu. în a- 
celași timp, se arată că forul le
gislativ suprem al țării a apro
bat întru totul documentul refe
ritor la „Poziția României cu 
privire la îmbunătățirea și de
mocratizarea activității Organi
zației Națiunilor Unite, la întă
rirea rolului său în realizarea 
colaborării între toate statele, 
fără deosebire de orînduire so
cială, a unei lumi mai bune și 
mal drepte, a unei păci trainice". 
După cum se știe, acest ultim 
document a fost prezentat de 
tara noastră la Națiunile Unite 
in noiembrie 1975 șl s-a aflat 
printre documentele care au 
format baza dezbaterilor celei 
de-a XXX-a sesiuni a Adunării 
Generale asupra punctelor vi- 
zind creșterea rolului Organi
zației și îmbunătățirea Cartel 
O.N.U.

asupra puterii populare

român al muncii
la Bagdad

La Bagdad au avut loc con
vorbiri între tovarășul Petre 
Lupu,> ministrul muncii, aflat în 
vizită oficială în Irak și minis
trul irakian al muncii și aface
rilor sociale, Anwar Abdul Ka- 
der Al-Haditi.

Evocind relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite între 
România și Irak, ca urmare a 
întîlnirilor și convorbirilor din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Has- 
san Al-Bakr, cei doi miniștri 
au examinat îndeplinirea pro
tocolului de cooperare încheiat 
în iunie 1975 intre Ministerul 
Muncii din România și Ministe
rul Muhcii și Afacerilor Sociale 
din Irak. Au fost convenite noi 
măsuri pentru impulsionarea 
colaborării bilaterale în avan
tajul reciproc.

Vizita delegației parlamentare 
române A C « *in Siria

Chiar în aceste zile, cînd agențiile de presă au 
consemnat un an de la decretarea armistițiului de 
către aripa provizorie a I.R.A. — Armata Repu
blicană Irlandeză — un nou val de violențe agită 
Ulsterul. Atît la Belfast, cît și în alte orașe ale 
provinciei s-au înmulțit schimburile de focuri, 
atentatele cu bombe și confruntările directe între 
membri ai celor două comunități, protestantă și 
catolică.

Delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutlv al C.C. al P.C.R., pre- 

. ședințele Marii Adunări Națio
nale, a sosit la Damasc, la in
vitația Consiliului Poporului al 
Republicii Arabe Siriene.

La aeroportul Damasc, în în- 
tlmpinarea oaspeților au venit 
Mohammed AU Al-Halabi, mem
bru al Comandamentului Re
gional al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Consi
liului Poporului al R.A. Sirie
ne, alte personalități siriene. 
Erau prezenți ambasadorul țării 
noastre la Damasc, Emilian 
Manciur, membri ai ambasadei.

Miercuri, în capitala siriană 
au început convorbirile dintre 
delegația parlamentară română 
și delegația Consiliului Poporu
lui al R.A. Siriene. Cu acest pri
lej s-a procedat la o informare

reciprocă asupra preocupărilor 
actuale ale celor două parla
mente, exprlmîndu-se dorința 
comună de a amplifica și di
versifica legăturile bilaterale In 
spiritul prieteniei și încrederii 
reciproce ce caracterizează re
lațiile dintre România și Siria. 
Totodată, s-a făcut un schimb 
de vederi în probleme interna
ționale și îndeosebi în legătură 
cu situația din Orientul Mijlo
ciu.

La convorbiri a luat parte am
basadorul țării noastre în Siria.

în cursul zilei de miercuri, to
varășul Nlcolae Giosan și mem
brii delegației parlamentare ro
mâne, însoțiți de Mohamed Adel 
Jamous, vicepreședintele Con
siliului Poporului al R.A. Si
riene, au vizitat orașul Kunei- 
tra, precum și două școli-inter- 
nat pentru fiii celor căzuțl pe 
cîmpul de luptă.

Consiliul Revoluției a dat pu
blicității legea asupra puterii 
populare, aprobată în urma sem
nării ei de către președintele 
Republicii Populare Angola, dr. 
Agostinho Neto. Potrivit acestei 
legi, care urmează să intre în vi
goare, adunările și comisiile co
munale, municipale și provin
ciale, diferențiate în funcție de 
particularitățile zonelor rurale și 
urbane, îndeplinesc funcția de 
organe consultative. Ele au ca 
sarcină ridicarea conștiinței po
litice a maselor, a spiritului lor 
de luptă împotriva obscurantis
mului, tribalismului, regionalis
mului șl politicii rasiale.

Deputății și membrii fiecărei 
comisii urmează să fie aleși prin 
vot direct și deschis de către toți 
cetățenii. Sînt lipsite de drep
tul de a participa la alegerea 
delegațllor și membrilor adună
rilor și comisiilor comunale per
soanele care au colaborat cu 
aparatul represiv colonial sau 
cu elementele intervenționiste, 
precum și cei care exploatează 
mina de lucru ori se fac vino- 
vați de corupție, sabotaj econo
mic și de alte acțiuni ostile 
terii populare.

goleze a dat publicității miercuri 
un comunicat, difuzat de postul 
de radio Luanda și preluat de 
agențiile internaționale de pre
să, în care se arată că a fost 
eliberat orașul Pedro do Fey- 
tico, situat în regiunea nordică 
a țării. în acest fel, practic, 
întreaga zonă septentrională se 
află sub controlul forțelor ar
mate ale guvernului M.P.L.A. în 
direcțiile sud și est, unde for
țele armate populare angoleze 
continuă să aibă inițiativa, au 
fost eliberate numeroase locali
tăți între care Sicala, din pro
vincia Mosica.

ITALIA. Aspect de la o de
monstrație organizată la Ro
ma de proprietarii de mij
loace de transport auto, îm
potriva creșterii cheltuielilor 
de gestiune datorită crizei 

economice

în drum spre Irak, ministrul 
român a făcut o escală la Atena 
unde a avut convorbiri cu mi
nistrul grec al serviciilor soci
ale. Constantin. . Brisantopoulos, 
și cu ministrul muncii, Constan
tin Laskaris.

în cadrul întîlnirilor, s-a fă
cut un schimb de opinii în le
gătură cu unele preocupări cp-,., 
mune ale ministel-elor respec
tive.

Delegații ale f.U.S. in Austria și Finlanda

pu-

Comandamentul general 
Forțelor armate populare

al
an-

Actuala situație po
litică din Spania se 
caracterizează, în 
sență, printr-o presiu
ne sporită a forțelor 
democratice 
Jose Vidai 
un cunoscut 
și universitar spaniol, 
membru al Alianței 
socialiste, care face 
parte din Junta De
mocratică.

După moartea gene
ralului Franco, mobi
lizarea cetățenilor spa
nioli în favoarea re
stabilirii democrației 
s-a extins atît de mult 
și a atins o asemenea 
intensitate, îneît greu 
mai poate fi avută în 
vedere, acum, aplana
rea ei numai prin 
simple mijloace repre
sive. Ar trebui, in
tr-un asemenea caz, 
ca politica „mîinii de 
fier" pentru a fi efica
ce să devină atit de 
dură, incit ar fi in
compatibilă nu numai 
cu imaginea de mo
derare și deschidere 
pe care dorește să o 
creeze regimul 
el însuși, dar, 
timă instanță, 
și cu reala sa 
tate represivă.

Concluzia este că „au- 
todemocratizarea“ — 
despre care se vor
bește la Madrid — nu 
reprezintă o alegere 
liber consimțită, ci, 
mai degrabă, e unicul 
răspuns posibil la o 
intensă acțiune popu
lară pe care regimul 
nu dorește (și nici nu 
poate, desigur) să o 
înfrunte în mod di
rect. În același timp, 
această așa-zisă demo
cratizare reprezintă, 
de asemenea, mijlocul 
considerat cel mai a- 
decvat pentru a pre
lungi la maximum și

e-

— scrie 
Beneyto, 
sociolog

despre 
în ut- 

chiar 
capaci"

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Agențiile internaționale de 
presă informează că miercuri 
Marea Britanie, Italia, Dane
marca, Norvegia, Olanda, Suedia, 
Elveția, Finlanda, Irlanda. Ci
pru, Republica Sri Lanka și sta
tul african Malawi au recunoscut 
oficial Republica Populară An
gola. în declarațiile date publi
cității în capitalele țărilor a- 
mintite se arată că guvernul 
condus de Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei este 
singurul reprezentant legitim al 
poporului angolez.

Pină acum, 40 din cele 47 de 
țări africane, membre ale Orga
nizației Unității Africane, au 
recunoscut guvernul condus de 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei.

Delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
din România, condusă de tova
rășul Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar ai Consiliului Național al 
F.U.S., s-a tntilnit cu dr. Friiz 
Bock, președintele Institutului 
Dunărean European, fost vice
cancelar federal al Austriei. De
legația F.U.S. s-a intilnit, de a- 
semenea, cu șeful guvernului 
landului Austria de jos, An- 
dreas Maurer, și cu alți repre- 

e-

nu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., a avut 
o întîlnire cu tovarășul Aarne 
Saarinen, președintele Partidu
lui Comunist Finlandez.

De asemenea, delegația F.U.S. 
s-a intilnit cu ministrul finlan
dez al comunicațiilor, Kuako 
HJerppe.

Incidentele sînt de propor
ții, o atestă și numărul per
soanelor afectate aproape 
cotidian. Astfel, 116 persoane 
au fost implicate numai ca 
urmare a violențelor care 
s-au produs in zilele de 
simbătă și duminică. Comen
tatorii consideră că factorul 
exploziv în reluarea ostilită
ților dintre comunitățile pro
testantă și catolică din Ir
landa de Nord l-a constituit 
recentul deces al lui Frank 
Stagg, militant al I.R.A., 
care a încetat din viată săp- 
tămina trecută într-o închi
soare din Marea Britanie, 
după o grevă a foamei de 61 
de zile. La Belfast și Ia Lon
donderry — unde de cîteva 
săptămini se menținuse un 
calm relativ — atentatele cu 
bombe în restaurante și alte 
localuri publice și-au făcut 
reapariția, cu obișnuitul trist 
bilanț ce le însoțește ; de 
data aceasta, bilanțul celor 
trei zile de violență se ridi
că la trei persoane ucise, 
dintre care un polițist, . cel 
puțin alte zece rănite grav, 
forțele de ordine semnalind 
peste 200 de incidente con
siderate grave. Pagubele ma
teriale produse in 
acestor acte de violentă 
fost evaluate la peste un 
lion de lire sterline.

Pentru a stăvili valul 
acte teroriste, politia și 
mata britanică staționată 
Ulster și-au întărit 
mai cu seamă în 
catolice Andersonstown, Ar- 
doyne și Ballymurphy — tra
diționalele „puncte calde" ale 
Belfastului. Reuniunea do 
urgentă organizată vinerea 
trecută de Merlyn Rees, 
secretarul de stat britanic

cursul 
au 

mi-

de 
ar
in 

forțele, 
cartierele

pentru Irlanda de Nord, cu 
reprezentanții forțelor de or
dine în scopul găsirii modali
tăților de restabilire a ordi
nii, nu s-a dovedit prea 
fructuoasă în rezultate. Inci
dente noi se adaugă cotidian 
pe lista celor comise in zilele 
precedente.

încordarea care persistă în 
prezent în Ulster își află o 
serioasă explicație în ten
siunea existentă pe plan po
litic, unde, datorită refuzului 
categoric al cercurilor pro
testante de dreapta de a dis
cuta, măcar în principiu, po
sibilitatea colaborării cu re
prezentanții populației cato
lice, negocierile inițiate în 
cadrul Convenției Constitu
ționale pentru găsirea unei 
soluții au fost blocate, de
ocamdată. sine die. Astfel, 
Convenția Constituțională, 
însărcinată să elaboreze un 
sistem de guvernare accepta
bil pentru cele două comuni
tăți religioase se află în pre
zent intr-un impas aproape 
total. Pe de altă parte, „răz
bunarea" promisă de aripa 
extremistă a I.R.A. pentru 
moartea lui Stagg riscă să 
provoace, la rindul său. un 
val de represalii din partea 
extremiștilor protestanți.

Intr-o asemenea atmosferă, 
odată cu întreruperea con
vorbirilor din cadrul Con
venției Constituționale — 
după cum sublinia TIME8 — 
„dispar ultimele speranțe în 
posibilitatea, elaborării unui 
aoord", care să aducă liniș
tea și sentimentul securității 
pe străzile și In casele din 
Ulster.

DOINA IOVĂNEL

zentanți ai vieții politice fi 
conomice din Austria.

In continuarea vizitei 
Finlanda, Întreprinsă la 
vitația Uniunii Democrate

in cazuri de mituire
Orientul

in 
In- 

a 
Poporului Finlandez (S.K.D.L.),
de delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Eugen Jebelea-

a transforma la mini
mum actuala structu
ră instituțională, ga
rantă a privilegiilor 
deținute de clasa po
litică dominantă.

Timiditatea decla
rațiilor oficiale și, mai 
ales, ambiguitatea 
proiectelor și măsuri
lor anunțate la Ma
drid demonstrează fă
ră echivoc că, în rea
litate, nu poate fi vor
ba de o veritabilă ten
tativă de transformare

„alegerea" celor 41 de 
președinți ai „diputa- 
ciones provinciales", 
care a avut loc în ia
nuarie, reconfirmarea 
in funcții a aproape 
tuturor vechilor gu
vernatori civili, mili
tarizarea funcționari
lor de la P.T.T. și a 
salariaților de la căile 
ferate pentru înăbu
șirea acțiunilor lor 
greviste, perpetuarea 
Mișcării falangiste, cu 
toate prerogativele

In Spania, numai
o ficțiune a democrației

Un articol
din „Le Monde diplomatique“

a realității politice 
spaniole. Nu se are in 
vedere restabilirea u- 
nei reale democrații 
ci, mai degrabă, im
plantarea unei demo- 
crații-ficțiune, care ar 
fi susceptibilă să îm
bunătățească, în exte
rior, imaginea țării și, 
în Interior, să facă 
față luptei pentru li
bertate a poporului 
spaniol. Ne putem în
treba însă, cum se va 
ajunge la un aseme
nea rezultat dacă se 
continuă apelarea la 
aceleași procedee folo
site și odinioară de 
Franco ? Să dăm nu
mai cîteva exemple :

sale și numirea unul 
ministru la conduce
rea ei, existența pre
cară a partidelor poli' 
tice nevoite să se ca- 
mufleze în așa-zise 
forme de asociere în 
care, de altfel, nimeni 
nu mai crede. Toate 
aceste măsuri sînt, e- 
vident, în contradic
ție cu proclamatul o- 
biectiv de deschidere 
a regimului și, în orice 
caz, incompatibile cu 
orice perspectivă de
mocratică.

Nici o singură dată 
cuvîntul democrație nu 
a fost pronunțat de 
Juan Carlos ; după ce 
a declarat că partide-

le politice vor fi. tn 
eurînd, autorizate, șe
ful guvernului a re
venit, precizind că 
este vorba numai de 
grupări și asociații 
politice. Declarațiile 
ministrului de interne 
folosesc întotdeauna 
termenul de „adapta
re" la noile realități a 
sistemului instituțio
nal existent, fără să 
se aibă în vedere mo
dificarea lui structu
rală — și aceasta în- 
tr-un moment în care 
legea împotriva tero
rismului continuă să 
rămînă în vigosWe și 
cînd amnistia deținu- 
ților politici nu a fost 
încă promulgată. Nu 
este vorba despre în
locuirea sistemului 
franchist, ci numai de 
retușarea acestui sis
tem, a cărui putere de 
democratizare — se 
știe deja — este nulă.

Nu poate fi avută în 
vedere nici o eventu
ală prudență dictată 
de teama unei acțiuni 
a forțelor de dreapta, 
lipsite de vechile lor 
prerogative. Căci a e- 
xagera 
merică 
care 
grupul 
lează 
unui Inamic omnipre
zent.

Prăpastia existentă 
între obiectivele de
mocratice proclamate 
— in special în exte
rior _ și măsurile 
concrete adoptate !*., 
Madrid pentru reali
zarea acestora dena
turează, în fond, orîce 
tentativă de deschide
re și democratizare în 
Spania.

importanța nu- 
și pericolul pe 
îl reprezintă 
ultra echiva- 
cu inventarea
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• CONSTATĂRI ALARMANTE. Un Btudlu dat publicității de 
Oficiul federal american pentru problemele consumului de al
cool și tutun și utilizării în scopuri infracționale a armelor 
de foc a relevat că aproape jumătate din armele de acest, 
fel folosite în scopuri criminale în S.U.A. sînt revolvere sau 
pistolete deosebit de ieftine și ușor de disimulat. Studiul Ișl 
bazează afirmațiile pe un număr de 7 815 de arme de foc con
fiscate în cadrul investigațiilor prilejuite de numeroasele ac
țiuni criminale comise în 16 orașe americane, inclusiv In ma
rile centre urbane New York, Los Angeles șl Detrolt. Dintre 
aceste arme, 3 486 au fost Incluse în categoria semnalată. Con
cluziile studiului menționat urmează să fie prezentate Con
gresului S.U.A., care examinează problema elaborării unei noi 
legislații In domeniul armelor de foc, pornindu-se de la fap
tul că ușurința cu care acestea pot fi procurate de diverse 
persoane contribuie la proliferarea criminalității • PREZENȚE 
PRESTIGIOASE LA VIITORUL FESTIVAL DE LA CANNES. 
Bergman, Viscontl, Bertolucci, Hltchcock... mari nume ale ci
nematografiei internaționale își vor da întllnlre la viitorul 
festival de la Cannes, ce se va desfășura Intre 13—28 mai. 
Cannes 1976, care se anunță prestigios la cea de-a 30-a ani
versare a. sa, dorește să fie, In același timp, o vitrină a ceea l 
ce s-a făcut mal bun ptnă In prezent In cea de-a șaptea artă 
și o competiție deschisă cinematografiilor din lumea Întreagă l 
• CINE PRINDE TIGRUL UCIGAȘ 7 Administrați* fores- ‘ 
tleră a Republicii Bangladesh a adresat tuturor vlnăto- 
rilor din lume apelul de a-șl oferi ajutorul pentru depista
rea și capturarea tigrului bengal care a apărut In sud-vestul 
țării in urmă cu cinci ani șl care, In această perioadă, a 
ucis 30 de oameni « CĂLDURĂ RECORD LA NEW YORK. După 
o perioadă în care vremea a fost deosebit de friguroasă, 1* 
17 februarie, la New York a fost înregistrată o temperatură 
record pentru această zi a anului: plus 20 de grade Celslus. 
Precedentul record data din anul 1891 șl era de numai 15 grade 
Celslus « EXTRAVAGANȚA? Un Industriaș în electronică, dar 
șl „promotor muzical", din S.U.A., a oferit suma de șase mi
lioane de dolari celor patru membri al fostului grup de mu
zică pop din Marea Britanie — The Beatles — dacă aceștia vor 
accepta să cînte împreună, într-un singur concert, cu durat* 
de o oră. Promotorul, pe nume Mlke Matthews, a estimat — 
potrivit relatării agenției France Presse — că un asemenea 
concert, televizat în lumea întreagă și . filmat pentru marele 
ecran, ar aduce o rețetă de peste 65 milioane dolari. Suma 
oferită ex-Beatles-llor depășește toate sumele ce l-au fost ofe
rite Iul Clay pentru toata meciurile sale. Cel patru ctntărețl, 
care s-au separat, se pare Irevocabil, tn urmă cu cîțlva ani, 
nu au dat încă nici un răspuns « ORAȘ TURISTIC LÎNGA 
PIRAMIDE. In luna martie vor începe primele lucrări din 
drul proiectului de. construire, a celui mal mare complex 
rlstic din Egipt. Ește vorba de construirea, în apropierea 
ramldelor, a unul oraș turistic format dlh hoteluri, lacuri 
tlficiale, Instituții medicale, terenuri de sport, un centru

Presa occidentală acordă, In 
ultimele zile, atenție dezvălui
rilor privind unele cazuri de’ 
corupere și mituire de către 
firme nord-americane a unor 
persoane politice din străină
tate, în vederea plasării comen
zilor în condiții cît mal avan
tajoase, cazul cel mal cunoscut 
fiind al companiei constructoare 
de avioane „Lockheed".

Intr-o corespondență din Wa
shington, cotidianul francez „Le 
Monde" scrie că în afaceri si
milare au mai fost implicate și 
companiile . „Northrop“ și „Gulf 
Oil Corporation“.

Pe de altă parte, menționează 
ziarul, comisia federală a burse
lor și valorilor a anunțat că și 
societàtea „Boeing“ a făcut o- 
biectul unei anchete guverna
mentale, deoarece, la rindul ei, 
ar fi acționat pe căi ilicite în 
străinătate. La Seattle, unde Be 
află sediul firmei, un purtător 
de cuvint al companiei a afir
mat că nu s-au întreprins nici un 
fel de acțiuni ilegale In S.U.A. 
sau în afară. Dar, cu toate a- 
cestea, societatea „Boeing“ a 
refuzat să remită comisiei fede
rale de anchetă o serie de do
cumente secrete, in absența u- 
nei hotărîri judiciare în acest 
sens.

comerciale Italiene. Ambii acu
zați au dispărut, insă- odată cu 
publicarea în presă a relatărilor 
privind afacerea „Lockheed“. 
Potrivit știrilor apărute în pre
să, firma americană a plătit, în 
1970, unor funcționari din apa
ratul de stat italian- suma de 
1,6 milioane dolari pentru a în
lesni achiziționarea de către 
Italia a 14 avioane de tipul 
„C-130" Hercules.

Prlmul ministru nipon, Takeo 
Miki, a avut miercuri convor
biri cu membri ai cabinetului șl 
cu lideri ai P.L.D., pentru a 
stabili măsurile pe care urmea
ză să le ia guvernul In cazul 
„Lockheed". Ministrul afaceri
lor externe, Kiichi Miyazawa, 
a precizat, In cursul unei con
ferințe de presă, că premierul 
Takeo Miki a dat instrucțiuni 
pentru a se cere S.U.A. toate 
materialele privind acest caz, 
inclusiv dezvăluirea numelor 
unor oficialități care ar fi even
tual implicate.

•pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• DELEGAȚIA DE ACTI

VIȘTI ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.S.U., face o 
vizită în R.P. Ungară, a fost 
primită, miercuri de Gyenes 
Andras, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și de Berecz Janos, șe
ful Secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U.
NOU EPISOD ÎN „RĂZBOIUL 

CODULUI“
• NAVA DE PATRULARE 

islandeză „Aegir" a tăiat 
miercuri cablurile plaselor de 
pescuit ale traulerelor britanice 
„Vianova" și „William Wilber
force", care și-au pierdut în fe
lul acesta plasele. Acest nou in
cident din cadrul așa-numitu- 
lui „război al codului" s-a pe
trecut intr-un punct situat la 
o distanță de circa 45 mile de 
litoralul estic al insulei.
• ÎNTR-O conferință de presă, 

organizată la Casa Albă, pre
ședintele Gerald Ford a anunțat

o reorganizare a serviciilor de 
informații americane. Potrivit 
hotărîrilor anunțate, aceste ser
vicii vor fi plasate sub autori
tatea directă a Consiliului Secu
rității Naționale, care va stabili 
liniile generale de activitate, 
iar un comitet special, condus 
de directorul C.I.A., George 
Bush, va avea conducerea efec
tivă a operațiilor. Pe de altă 
parte, a fost creat un consi
liu de supraveghere a activită
ților serviciilor de informații.

Potrivit aprecierilor obser
vatorilor politici din Washing
ton, citați de agenția France 
Presse, aceste decizii, care nu 
afectează decît parțial „structu
rile tradiționale“ ale serviciilor 
americane de informații, urmă
resc, în 
trolului 
tivității

• LA
Geneva a avut loc o nouă rundă 
de convorbiri între delegațiile 
sovietică și americană parti
cipante la tratativele privind 
reducerea armamentelor str: le
gice ofensive.

esență, extinderea con- 
prezidențial asupra ac- 
acestora.
18 FEBRUARIE, la

• LUNI ȘI MARȚI s-a 
desfășurat la Bruxelles o 
nouă reuniune a miniștrilor 
agriculturii ai C.E.E., con
sacrată fixării prețurilor, a- 
gricole pentru campania 
1976—1977. Dar, nici de data 
aceasta ei nu au reușit să 
ajungă la o înțelegere asu
pra problemelor abordate : 
după cum relevă agenția 
France Presse, miniștrii s-au 
rezumat la expunerea unor 
poziții cunoscute. Franța, de 
pildă, solicită o majorare sub
stanțială a prețurilor la lap
te, Marea Britanie și Italia 
consideră că „cei nouă" tre
buie să acorde prioritate 
subvențiilor directe pentru 
crescătorii de vite, în timp 
ce Irlanda și Danemarca so
licită un mai mare sprijin 
financiar pentru cultivatorii 
de cereale furajere. Aceste 
revendicări întîmpină însă 
rezistenta celorlalte state 
care vor trebui să contribuie 
din punct de vedere finan
ciar la acordarea acestor 
subsidii.

Apropiat
• MIERCURI a avut loc o reu

niune a guvernului libanez, sub 
președinția șefului statului. Su
leiman Frangieh. într-o decla
rație făcută la încheierea reu
niunii, premierul Rashid KaJra- 
me a relevat că au fost anali
zate o serie de proiecte care fac 
parte din reforma economică și 
financiară menită să ducă la 
redresarea economiei țării. „Sar
cina noastră, a spus el, este de 
a depăși actualele dificultăți și 
de a consolida normalizarea si
tuației". El și-a exprimat, tot
odată, regretul față de unele 
incidente izolate semnalate în 
ultimele zile. Premierul libanez 
a anunțat, de asemenea, că sîm- 
bătă va avea loc o reuniune ex
traordinară a guvernului, con
sacrată examinării 
economice actuale.

problemelor

• UNITĂȚI ALE
O.N.U. In Orientul 
preluat miercuri o porțiune

cft- 
tu- 
pi- 
ar- 
co-

I tiții din țările arabe, Canada, S.U.A., Australia, Anglia șl Noua 
ț Zeelandă.

ț 
ț

ț

V

A

Autoritățile italiene au emis 
mandate de arestare împotriva 
a două persoane implicate în 
afacerea „Lockheed“. După cum 
informează agenția Associated 
Press, este vorba de avocatul 
Ovidio Lefebvre, care reprezenta 
interesele firmei americane în 
Italia, și de Maria Fava, direc
tor administrativ al unei firme

Grupul parlamentar social-de
mocrat a cerut, miercuri, în 
mod oficial Bundestagului să 
deschidă o anchetă în problema 
posibilității mituirii, de către 
firma, americană „Lockheed", a 
unor personalități politice din 
R.F.G.

R.F. Germania a achiziționat, 
in perioada 1956—1962, peste 
1 000 de avioane de tip „Star- 
fighter“ fabricate de firma 
„Lockheed". Un număr de 178 
de asemenea avioane din dota
rea forțelor aeriene ale țării 
s-au prăbușit in timpul unor 
zboruri de rutină.

FORȚELOR 
Mijlooiu au 

__  --------- _ .—,----  de 
1100 km pătrați din regiunea 
prevăzută în acordul interimar 
egipteano-israelian de dezanga
jare militară în Sinai. Această 
ultimă porțiune indicată în 
aoordui amintit va completa zo- 
na-tampon supravegheată de 
forțele O.N.U., ea cuprinzind 
trecătorii« Mitla și Oiddl, pre
cum șl instalațiile electronice de 
prealarmă egiptene și lsraelie- 
ne amplasate in acest sector. 
Potrivit prevederilor acordului, 
operațiunile de dezangajare se 
vor Încheia Ia 22 februarie.

. ! :

nemo
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• LA 18 FEBRUARIE, s-a 
semnat, Ia Moscova, planul de 
colaborare pe anii 1976—1977 în
tre Uniunea Scriitorilor din 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Scriitorilor din 
U.R.S.S.

ÎNTREVEDERE IOSIF BROZ 
TITO — ALVARO CUNHAL

PREȘEDINTELE Uniunii Co- 
■ muniștilor din Iugoslavia, Iosip 

Broz Tito, . a avut miercuri o 
întrevedere, ’ ’cu Alvaro Cun- 
hal, secretar general al Parti
dului Comunist Portughez, 
care se află într-o vizită 
în Iugoslavia, la invitația 
Prezidiului C.C. al U.C.I. A avut 
loc un schimb de păreri pri
vind colaborarea între cele 
două partide și asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

prlote privind viitorul politic al 
insulei... în prezența secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, reprezentanții co
munităților cipriotă greacă, 
Glafkos Clerides, și . cipriotă 
turcă, Rauf Denktaș, au avut, 
timp de o oră, convorbiri des
fășurate, potrivit aprecierii ne
gociatorului cipriot grec, „într-o 
atmosferă relativ bună".

CONVORBIRILE INTERCO- 
MUNITARE CIPRIOTE

• LA VIENA au continuat, 
miercuri, ‘ convorbirile din ca
drul celei de-a cincea runde a 
negocierilor', irftercomunitâre ei-

• DIN ÎNSĂRCINAREA 
C.A.E.R. și a guvernelor tuturor 
țărilor membre ale C.A.E.R., G. 
Weiss, președintele Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, al R.D.G., l-a vizitat pe G. 
Thorn, președintele C.E.E., pre
mierul și ministrul de externe 
al Luxemburgului. Cu acest 
prilej, a fost luminată o scrisoa
re a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc adresată Co
munității Economice Europene, 
cu propunerea de a se încheia 
un acord între C.A.E.R. și țări
le membre ale C.A.E.R. pe de o 
parte, C.E.E. și țările membre 
ale C.E.E. pe de. altă parte.

acuzarea are cuvîntul — 
Lurtilna (orele 9 ; 11,15 
16. ; 18,15 ; 20,30).

FETIȚA DIN HANOI I
(Orele 18,15 : 20,15).

URSUL YOGI : Doina _ _
9.30 ; 11,15 ; 13 ; 14,45 ; 16,30).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Timpuri Noi (orele 8 ; 11 ; 
13; 15.45; 18; 20).

ZORRO 5 Sala Palatului (orele 14; 
17,15 ; 20,30); Patria (orele 9; 11,45;
14.30 ; 17,15 ; 20,15) ; Luceafărul 
(orele 9; 11,45 ; 14,39 ; 17,15 ; 20); 
București (orele 9; 11,45; 14,30 ;
17.15 ; 20) ; Favorit (orele 9 ; 11,45; 
14,30 ; 17,15 ; 20)

DRAGOSTE ȘI MOARTE 7 Ca
pitol (orele 9,30 ; 11,45; 14; 18 ;
18.15 ; 20,30); Scala (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR 7 
Casa Filmului (orele 10; 12,30; 15,30), 
Central (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,15) ; Grlvlța (orele 
9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15) ; 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI : Fes
tival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

PATIMA: Bucegl (orele
18 ; 20) ; Arta (orele 13,30 ;
20).

J. D. CAHILL 7 Victoria 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

» 13,30 ;

Doina

(orele

15.45 ;
17.45 ;

• pe scfîrt * pe scurt •pescurt •'.

(orele
» , IX,XII , XO,dU , 10,^3 ; xo ; 20,15).

ALARMA IN DELTA; Lira (ore
le 16 ; 18; 20) : Moșilor (orele 16 ; 
18 ; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16; 18,15; 20,30); Gloria (orele 
9; 11.15 : 13.30 : 16 ; 18.15: 20,30).

MUȘCHETARUL ROMAN: Dru
mul Sării (orele 15,30 18 ; 20,15).

UN CINTEC PE BROADWAY : 
Excelsior (Orele 9 ; 12 ; 16 ; 19) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,45; 14,30 ; 
17.15; 20) : Tomls (orele 9 ; 11,45 ; 
14,30 ; ' 17,15; 20) : Flamura (orele 
9 : 12; 16; 19)

COLȚ ALB : Unirea (orele 16 ; 
18 : 20).

SFtRȘITUL VACANȚEI : Cotro- 
ceni (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 : 
20).

ACEST FEL DE DRAGOSTE:

Dacia (orele 5 ; 11,15 ; 13,36 g 
15,45 ; 1« ; 20,15).

ZILE FIERBINȚI7 Floreasca (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.15) ; Aurora (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 15,45 ; 18 ; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI 
NEI: Ferentari (orele
20.15) .

CIRCUL : Ciulești
15.30 ; 17,45 ; 20).

CUM SA-L ÎNECAM PE ___
MRACEK : Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 
20).

VINATORII de _________
Volga (orele v ; 11,15 : 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,15).

TOATE DOVEZILE 
VA : ZIUA DELFINULUI 
gașl (orele 16).

MARELE GATSBY t Viitorul (o- 
rele 10 ; 13 ; 16 ; 19).

RESPIRAȚIE LIBERA : Popu
lar (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

TRANDAFIRUL ALB : Miorița 
(orele 9 Î 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

CUIBUL c
18 ; 20).

CURSA 7
18 ; 20,15) ;
18 ; 20).

CASCADORUL s
15,30 : 18 ; 20).

CERCUL MAGIC t Rahova (0- 
rele 16 : 18 ; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS 7 
Progresul (orele 15,30 ; 17,30 ; 19,30).

ARGENTI- 
15,30 ; H î

Munca

Cosmos
Flacfira

(orele 10 I

DR.

INCENDII

ÎMPOTRI-
Crtn-

(orele 15,45 ț

(orele 
(orele

15,30 ;
15,30 ;

Vltan (orele

Opera Română : OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 19 ; Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : * ---------------— ~ —
PA —
VIATA — vra ,
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu ~ “ __
ora 19,30 ; (Sala studio) : mili
tarul FANFARON — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : ULTIMA ORĂ — ora 
19,30 ; (Sala studio) : TREI ÎN- 
TILNIRI — ora 19 ; Teatrul de Co
medie ; NOAPTEA LA MADRID 
— ora 19,30 ; Teatrul Mic : VIAȚA 
E CA UN VAGON 7 — ora 19,30 ; 
Teatrul Giulești: RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : FIRUL DE

UN FLUTURE PE LAM- 
ora 19,30 ; (Sala Mică) : 
UNEI FEMEI — ora 19,30 ;

Măgureanu) : FERMA

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scintell" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din întreprinderi 0 Instituții — Tiparul l Combinatul pollgraflo HCua SclnteU«, 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEX1M - Serviciul export-lmport presă, Calea Grlvltel nr, M-6«, P.O.B. 3991 telex 011328, București.

aur — or* 18,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : LA ORA H ȘI UN 
SFERT CONCERT t — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Victo
ria) ; UITE CA NU TAC — ora 
19,30 ; (Sala Savoy) — CER CU
VÎNTUL LA... DIVERSE — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ANDERSEN — 7 POVEȘTI — ora 
16 ; Teatrul Țăndărică (Sala Vic
toria) : PRINȚESA ȘI ECOUL — 
ora 19 ; (Sala Academia) : PE- 
TRICA ȘI LUPUL — ora 10 : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TĂFLEȚ — ora 17 ; Circul Bucu
rești : CARNAVALUL RÎSULUI — 
ora 16 și 19,30 ; Ansamblul „Rap
sodia Română" : ȚARĂ BOGA- 
TA-N FRUMUSEȚI — ora 17,30 ; 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : BĂDĂ
RANII — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. Fizică. 16,30 Curs 

de limbă germană (nivel mediu). 
17,00 Telex. 17,05 Din țările so
cialiste. Skoplje — orașul renăs
cut. 17,15 Muzica. Emisiune de ac
tualitate muzicală. 17,35 Enciclo
pedie pentru tineret. 18,00 Cabi
net juridic. 18,20 Artă plastică. In 
lnttmpinarea Congresului educa
ției politice șl culturii. Dezbaterea 
„Avem nevoie de picturi și sculp
turi care să-I înnobileze pe om, 
să-l Însuflețească la fapte mă
rețe“. 18,45 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Mal aveți o întrebare? Drumuri 
noi In sistemul solar. 20,40 Publi
citate. 20,45 Cadran economic mon
dial. 21,05 palmaresul clntacului 
(II). Din cele mai frumoase me
lodii franceze. 21,25 Revista Ute- 
rar-artistică TV. Foaie pentru min
te, inimă și literatură. „Conștiin
ța naște conștiință". 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 8
20,00 Concertul orchestrei sim

fonice a Radiotelevlziunii. Dirijor 
Paul Stalcu. Soliști: George Ham- 
za și Ludovic Lang. 22,00 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea". 22,25 închidere« 
programului.

4Q3G2 EQ


